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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 01/19 Bemanning / Bruk av velferdsteknologi innen Helse og 

  omsorg 
Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00014-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget i Frogn behandlet 10.12.18 under Eventuelt følgende: 

Bemanning / bruk av velferdsteknologi 
Kontrollutvalget er bekymret for forholdet mellom bemanning og forsvarlig helsehjelp i Frogn 
kommune, herunder spesielt i helsebygget. 

Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering om bemannings- og ressurssituasjonen innen helse- 
og omsorg generelt og spesielt i forhold til helsebygget. 
Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering vedrørende kommunens bruk av velferdsteknologi 
innen helse- og omsorgssektoren. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 10.1.19 bekreftet at kommunalsjef for Helse, omsorg og 
velferd vil møte i kontrollutvalget og gi en redegjørelse. 

Ås, 14.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 02/19 Oppsummering Interimsrevisjon 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00126-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Status oppfølgingspunkter interimsrevisjon Frogn kommune 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 29.10.18 i sak 28/18 Revisjonsplan 2018 følgende: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6: 

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor. 

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om 
kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Revisjonsplanen 
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden juni 2018 til mai 2019, 
jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 
På bakgrunn av revisjonsplanen rapporteres det to ganger i løpet av revisjonsåret.  

Fokusområder 
KPMG AS har listet opp følgende fokusområder for revisjonsåret 2018: 

Kjerneprosesser/områder 
1. Inntekter
2. Innkjøp
3. Lønn inkl. pensjoner

Andre viktige områder i revisjonen 
4. Driftsmidler
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5. Finansområdet 
6. Periodiseringsposter 
7. Avsetning for forpliktelser 
8. Ikke-rutine transaksjoner 
9. Merverdiavgift 
10. Investeringsregnskap 
11. Selvkost 
12. Budsjett 
13. Disponeringer / egenkapital 
14. Årsregnskap og årsberetning 
15. Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 
Status oppfølgingspunkter interimsrevisjon 2018 
Vedlagt følger KPMG AS sin status oppfølgingspunkter fra fjorårets revisjon. 
 
KPMG AS har i interimsrevisjonen fulgt opp forbedringspunktene hos kommunen 
knyttet til prosesser og rutiner. Punktene som gjelder regnskapsposter følges opp i 
årsoppgjørsrevisjon. 
 
KPMG AS har særskilt tatt med følgende fokusområder: 
 
 Innkjøp 
 Budsjett 
 Bokføringsloven 
 

VURDERING 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den hun bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 14.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 



2/19 Oppsummering Interimsrevisjon 2018 - 18/00126-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2018 : Status oppfølgingspunkter interimsrevisjon Frogn kommune

© 2018 [Insert legal entity here], a [insert nationality and type of legal entity here] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Status oppfølgingspunkter fra fjorårets revisjon
Vi har i interimsrevisjonen fulgt opp forbedringspunktene hos kommunen knyttet til prosesser og rutiner. Punktene som 
gjelder regnskapsposter følges opp i årsoppgjørsrevisjon.
.
Område Beskrivelse Revisjonstilnærming

Innkjøp - Det er tidligere avdekket svakheter i arbeidsdelingen i økonomisystemet knyttet 
til rolletilganger og hvem som har attestasjon- og anviserrettigheter. 
Administrasjon har informert om at de vil gjennomgå rolletilganger med 
virksomhetslederne i løpet av våren 2018, og jobber med rutiner for 
kompenserende kontroll av endringslogg over faste data knyttet til 
leverandører.

- Det er etablert rutine hvor liste med rolletilganger 
oversendes virksomhetsleder som melder tilbake om 
endringer.

- Det er også etablert rutine for stikkprøvekontroll hver 
måned av endringslogg over faste data på leverandører 
mot ansattes lønnsinformasjon. Det er ikke avdekket 
noen avvik.

Budsjett - Administrasjon bør se på fremleggelse av obligatoriske 
regnskapsoppstillinger/hovedoversikter i forbindelse med vedtak av 
årsbudsjettet. Det bør også legges frem budsjettreguleringer knyttet til 
investeringer og låneopptak dersom det er større etterslep/manglende 
fremdrift.

- Administrasjonen har informert om at hovedoversikter vil 
bli vedlagt ved kommunestyrets behandling av budsjett 
for 2019/handlingsplan. 

- Det er i 2. tertial 2018 foretatt nedregulering av 
investeringsbudsjettet for investeringer i boliger og 
låneopptak.

Bokføringsloven - Kommunen har utfordringer med å hente ut rapporter fra Agresso til 
dokumentasjon av årsoppgjøret. I følge administrasjonen er de lovet nye 
rapporter i neste versjon av økonomisystemet som forventes i 2018

- Kommunen er i prosess med oppgradering til ny Agresso 
plattform hvor de var informert om at den har bedre 
rapporteringsmuligheter. Dette vil bli fulgt opp videre i 
årsoppgjørsrevisjonen.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 03/19 Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00184-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2019.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud om
gjennomføringen av begge prosjektene:
1)
2)
3)

3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:

Alternativ 1
Pris/totalkostnad 60 % (lineær modell)
Kvalitet 40 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.)

Alternativ 2
Pris/totalkostnad 40 % (lineær modell)
Kvalitet 60 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.)

Alternativ 3
Lavest pris pr oppnådd kvalitetspoeng (totalpris / antall kvalitetspoeng)

Vedlegg: 
Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av tidlig innsats og forebygg, Mål og 
problemstillinger - forvaltningsrevisjon av selvkost og gebyr - vann og avløp 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 10.12.18 i sak 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
følgende: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:

1) Selvkost
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av
prosjektene til neste møte.

Mål og problemstillinger 
Grunnet underbemanning i FIKS høsten 2018, har sekretariatet bestilt konsulent- og 
rådgivningsbistand fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) for å 
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utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene. Forslag til 
formål og problemstillinger er oversendt i separate notat, datert 11.01.19. 
 
1. Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er foreslått å bli delt i to undersøkelser: 
 
1) Tidlig innsats og forebyggende oppvekst 
2) Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 
Kontrollutvalget bør ta stilling til om forvaltningsrevisjonsprosjektet skal omfatte 
begge undersøkelsene eller om prosjektet skal omfatte kun en av undersøkelsene. 
 
 
2. Selvkost og gebyr – vann og avløp 
Det er i notatet fra ROKUS IKS foreslått følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 
Formål 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Frogn kommune etterlever 
gjeldende bestemmelser for beregning av selvkost.  
 
Problemstillinger 
1. Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning av selvkost? 
2. Er kommunens gebyrregulativer i samsvar med regelverket?  
3. Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
4. Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte tjenester? 
 
 
Avgrensning 
Sekretariatet vil foreslå at forvaltningsrevisjonsprosjektet avgrenses til Teknisk sektor 
i Frogn kommune. 
 
 
Kjøp av forvaltningsrevisjon 2019 
Konkurransegrunnlag 
Ved kjøp av tjenester i annen regi, gjelder lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige 
anskaffelser (anskaffelsesloven) med tilhørende forskrifter. 
 
For anskaffelser underlagt forskrift om offentlige anskaffelser (klassisk sektor) har 
anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges. 
 
Anskaffelsesforskriftens del I omfatter: 
- Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,1 mill. kr ekskl. mva. (uansett 

hvem som anskaffer, og hva som kjøpes) 
- Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 6,3 mill. kr ekskl. mva. 
 
Det stilles ingen krav til spesiell anskaffelsesprosedyre. 
Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 (fellesbestemmelser) må 
følges. 
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Anskaffelsesprosedyre 
Det legges opp til en begrenset tilbudskonkurranse, jfr. Forskrift 12.august 2016 nr. 
974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-9, § 9-2 nr.2, jfr. § 5-1. 
 
Kontraktens verdi 
I forbindelse med budsjett for 2019 er det foreslått kjøp av forvaltningsrevisjon for kr 
498.000,- inklusiv mva. 
  
Tildelingskriterier 
Kontrakten tildeles den/de leverandørene som har det økonomisk mest fordelaktige 
tilbud. 
 
Alternativ 1 er i stor grad videreføring av tildelingskriteriene fra tidligere avtaler om 
forvaltningsrevisjon. 
 
Alternativ 2 legger hovedvekten av tildelingskriteriene på kvalitet. 
 
Alternativ 3 ser i hovedsak på kvalitet i tjenesten (blant annet erfaring og 
løsningsforslag). Pris/totalkostnad deles på antall oppnådde kvalitetspoeng. 
Beregningsmodellen er egnet for vurdering i forbindelse med kjøp av 
forvaltningsrevisjon. 
 
Aktuelle tjenestetilbydere 
Aktuelle revisjonsselskap for utførelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektene kan 
være: 
 
Kommunale/interkommunale revisjonsselskap: 

 Romerike Revisjon IKS 

 Østfold kommunerevisjon IKS 

 Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

 Buskerud Kommunerevisjon IKS 
 
Private revisjonsselskap: 

 BDO AS 

 Deloitte AS 

 KPMG AS 
 
Sekretariatet legger opp til at kontrollutvalget velger hvilke selskap de ønsker skal 
inviteres til å kunne gi tilbud på utførelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Antall 
selskap må ikke nødvendigvis begrenses til 3. 
 
Fremdriftsplan   
En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode 

1 Mål/problemstillinger KU 21.01.19 

2 Tilbudsinvitasjon forvaltningsrevisor 28.01.19 

3 Frist for spørsmål 18.02.19 kl. 15:59 

4 Frist for skriftlig tilbud 25.02.19 kl. 11:59 

5 Valg av forvaltningsrevisor KU 04.03.19 (innstilling)  
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– mulig endring av møtedato 
KST 08.04.19 (vedtak) 

6 Meddelelse om tildeling April 2019 

7 Karensperiode April/mai 2019 

8 Signering av kontrakt 31.05.19 

9 Vedståelsesfrist / Start kontraktsperiode  01.06.19 

 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger samt krav 
til tilbudsinvitasjoner vil bli endret i samsvar med eventuelle endringer og innspill fra 
kontrollutvalget.  
 
 
Ås, 14.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Vår dato Vår referanse 

11.01.2019 19/00003-11 
Vår saksbehandler   

Samia Esam, tlf.67934500      

 
Til 

Kjell Tore Wirum/Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

 

         

  
  

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av tidlig innsats og 
forebygging oppvekst 

Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok den 10.12.2018, sak 39/18 å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av tidlig innsats og forebygging oppvekst.  
 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt 
oppdraget videre til Rokus. 
 
Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon av tidlig innsats og forebygging oppvekst er samarbeid mellom 
enhetene, forebygging, tidlig innsats og ressursbruk, plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020.  
 
Av overordnet analyse for Frogn kommune om risikovurderingen fremgår det at «i økonomiplanen 
for 2016-2019 kan man lese at det legges opp til en tettere samhandling mellom enhetene i 
oppvekstsektoren, hvor målet er å arbeide i økende grad tverrfaglig på det forebyggende arbeidet 
blant unge. Kommunen vil fortsette å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper. Videre går det 
frem av planen at tilgjengelig statistikk viser at for mange Frogn-ungdommer over tid ikke fullfører 
videregående skole.» 
 
Det følger av overordnet analysen at «i arbeidsmøtet ble tidlig innsats og forebyggende arbeid 
trukket frem som et risikoområde. Det ble blant annet stilt spørsmål ved om barn med problemer 
fanges opp tidsnok; hva som er årsaker til at unge dropper ut av skolen og om det er en sammenheng 
mellom ressursbruk og resultater innenfor forebyggende tjenester. Dette er alle spørsmål som kan 
besvares på i en forvaltningsrevisjon.» 
 
Forslag til formål og problemstillinger – tidlig innsats og forebyggende oppvekst 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Frogn kommune ivaretar sitt ansvar for å 
sikre en målrettet og helhetlig tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.  
 
Følgende problemstillinger kan være aktuelle: 
 

1. I hvilken grad sikrer kommunen nødvendig forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner. Herunder:  
forhold som kan være negative for barns oppvekst og utvikling? 

2. I hvilken grad blir kommunens mål om å arbeide i økende grad tverrfaglig på det 
forebyggende arbeidet realisert?  

3. Har de ulike tjenestene kompetanse og kapasitet til å drive forebyggende innsats i ulike deler 
av barne- og ungdomsmiljøet? 
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 Vår dato Vår referanse 

 11.01.2019 19/00003-11 
 
 
 
Med «risikosoner» menes alle grupper barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker og 
spesielt negative tendenser.   
 
Problemstilling 1 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og 
myndighetsutøvelse.  
 
Problemstilling 2 faller innenfor kategorien måloppnåelse.  
 
Problemstilling 3 faller innenfor kategoriene kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester og 
ressursbruk. 
 
Sekretariatet vil påpeke at Frogn kommune ikke har ansvar overfor videregående skole, det er 
fylkeskommunen sitt ansvarsområde. Dersom kontrollutvalget ønsker å se på årsaker til ungdommer 
ikke fullfører videregående, kan en mulig vinkling være å se på samhandling mellom skolene og PPT 
når det gjelder tilpasset opplæring og spesialundervisning.  
 
Forslag til mål og problemstillinger – Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Frogn kommune har gode systemer for å 
sikre at elevene ved grunnskolene i kommunen mottar en opplæring som er tilpasset deres 
evner og forutsetninger. Videre er formålet å undersøke i hvilken grad er samhandling knyttet til 
vurdering av behov for spesialundervisning er i samsvar med krav i regelverket. 
 
Følgende problemstillinger kan være aktuelle: 
 

1. I hvilken grad har Frogn kommune etablert systemer og rutiner som bidrar til å sikre at elever 

i grunnskolene får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger? 

2. I hvilken grad sikrer kommunen at det som del av underveisvurderingen for den enkelte elev 

blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? 

3. Er det etablert hensiktsmessige systemer for samhandling mellom skolene og PPT i tilfeller der 
skolen mener en elev kan ha behov for spesialundervisning? 

4. I hvilken grad bistår PPT skolene med systemrettet arbeid for å legge opplæringen til rette for 
elever med særlige behov? 

 
Problemstilling 1 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og 
myndighetsutøvelse.  
 
Problemstilling 2 faller innenfor kategorien kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester. 
 
Problemstilling 3 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og 
myndighetsutøvelse.  
 
Problemstilling 4 faller innenfor kategorien kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester. 
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 Vår dato Vår referanse 

 11.01.2019 19/00003-11 
 
 
Lørenskog, 11.01.2019 
 
Samia Esam 
Konsulent 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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 Notat 1 av 2 
Vår dato Vår referanse 

11.01.2019 19/00003-10 
Vår saksbehandler   

Samia Esam, tlf.67934500      

 
Til 

Kjell Tore Wirum/Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

 

         

  
  

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av selvkost og gebyr - vann og 
avløp 

Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok den 10.12.2018, sak 39/18 å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av selvkost. 
 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt 
oppdraget videre til Rokus. 
 
Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon av selvkost er regeletterlevelse, selvkostberegning og systemer 
og rutiner», jf. plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 i Frogn kommune.  
 
Når det gjelder risikoområde for selvkost har revisjonen i overordnet analyse for Frogn kommune 
påpekt at det er risiko ved fastsettelse av riktige gebyrer. «Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig 
kontroll på dette området kan være at kommunen mottar for mye eller for lite i gebyrinntekter, eller 
at det blir en uhensiktsmessig fordeling av gebyr mellom de ulike abonnementstypene.» 
 
Videre har revisjonen foreslått at forvaltningsrevisjonen for eksempel kan undersøke «hvorvidt 
kommunens gebyrreglementer er utformet i samsvar med regelverket, hvilke system og rutiner 
kommunen har knyttet til selvkostberegninger, og om kommunens gebyrer er i samsvar med 
selvkostreglene som gjelder for utvalgte tjenester». 
 
Follo distriktsrevisjon har tidligere gjennomført en forvaltningsrevisjonsrapport av selvkost, avgifter 
og gebyrer i Frogn kommune, 02.03.2010. 
 
Rapporten omhandler selvkost på alle områder. Når det gjelder selvkost på VAR område, konkluderer 
revisjonen med at «Frogn kommune har utarbeidet selvkostregnskap for VAR-området og tatt med 
kostnader til støttefunksjoner og tilleggsytelser slik at den vil dekket sine kostnader på områder.  
Avgiftene til vann og avløp baserer seg på vedtatte satser og faktisk forbruk, slik at det 
er vurdert at det ikke vil foreligge urimelige gebyrer på dette området.» 
 
Videre konkluderer revisjonen med at «Frogn kommunes tilknytningsavgifter vedrørende vann og 
avløp er betydelig høyere enn andre kommuners. Den årlige vann- og kloakkavgiften er imidlertid noe 
lavere, og betydelig lavere enn de årlige faktiske kostnadene til dette. De høye tilknytningsavgiftene 
er med på å ”subsidiere” de årlige avgiftene. Dette medfører at kommunens inntekter vil svinge i takt 
med den årlige boligbyggingen. Dette gjør at inntektene blir lite forutsigbare, og har medført at 
kommunen nå har et underskudd på selvkostregnskapet på 12 mill kroner som må tas inn 
gjennom økte gebyrer. Frogn kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig med slike 
svingninger i inntektene eller om dette kan gjøres mer forutsigbart med lavere 
tilknytningsavgifter og tilsvarende høyere årlige avgifter.» 
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Rapporten ble gjennomført i 2010 og det kan ha skjedd endringer som gjør at det vil være 
hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon på selvkost og gebyr av vann og avløp.  
 
I ny kommunelov vil regnskapsrevisjon i tillegg til finansiell revisjon også omfatte en forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Formålet er å bidra til å forebygge og avdekke 
alvorlige feil og mangler i sentrale deler av økonomiforvaltningen som ikke nødvendigvis blir 
kontrollert under den finansielle revisjonen. Dette kan for eksempel gjelde selvkost, 
finansforvaltning, offentlige anskaffelser eller offentlig støtte. En avgrenset del av det som i dag ligger 
under kontrollutvalgets bestilleransvar, kan bli løftet over til regnskapsrevisjon for fast kontroll. 
Kontrollutvalget vil fortsatt ha det overordnete ansvaret for å vurdere behovet for ytterligere 
kontroller på økonomifeltet.1   
 
 
Forslag til formål og problemstillinger: 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Frogn kommune etterlever gjeldende 
bestemmelser for beregning av selvkost.  
 
Følgende problemstillinger kan være aktuelle: 
 

1. Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning av selvkost? 
2. Er kommunens gebyrregulativer i samsvar med regelverket?  
3. Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
4. Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte tjenester? 

 
 
Problemstillingene 1-4 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- 
verktøy og myndighetsutøvelse. 
 
 
 
 
Lørenskog, 11.01.2019 
 
Samia Esam 
Konsulent 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

                                                      
1Prop. 46 L (2017–2018) s. 307  
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PS 04/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00013-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsrapport Frogn KU 2018, Frogn KU Behandlede saker 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 
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I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
Ås, 14.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 
 

3. Kontrollutvalget i Frogn 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget ble valgt av Frogn kommunestyre 12.10.15 i sak 160/15 Valg av 

kontrollutvalg - perioden 2015-2019.   
 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer og har i 

2018 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Navn  Parti 

1. Leder Knut Erik Robertsen AP nr. 1 1. Aasmund Berg AP 

     2. Petter Abrahamsen AP 

     3. Wenche Frich AP 

        

2. Nestleder Øyvind Solli H nr. 2 – 4 1. Bjørn Magne Birkeland  

(f.o.m. 1.6.17) 

H 

3. Medlem Eva Jorun Bækken Haugen H  2. Ludolf Bjelland (f.o.m. 1.6.17) H 

4. Medlem Tom Lennart Pedersen1 PP  3. Lise Rønbeck  

(f.o.m. 1.6.17 - t.o.m. 10.9.18) 

PP 

     3. Ellen Klynderud  

(f.o.m. 10.9.18) 

SP 
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     4. Kjetil Witbro  

(f.o.m. 1.6.17 - t.o.m. 8.5.18) 

H 

     4. Eva Bratlie  

(f.o.m. 8.5.18 – t.o.m. 10.9.18) 

H 

     4. Ragnar Dahl (f.o.m. 10.9.18) PP 

     5. Eva Bratlie  

(f.o.m. 1.6.17 – t.o.m. 8.5.18) 

H 

     5. Trine Tomter  

(f.o.m. 8.5.18 – t.o.m. 10.9.18) 

H 

     5. Thora Bakka (f.o.m. 10.9.18) H 

        

5. Medlem Helge Gert Simonsen V nr. 5 1. Per Thorbjørn Svendsen  

(fritak 8.5 – 31.12.18) 

SV 

     2. Jorunn Holter V 

     3. Irene Myrbostad MDG 

     3. Sverre Bjørn Samsing 

(f.o.m. 8.5.18 – t.o.m. 31.12.18) 

SV 

1 Medlem av kommunestyret 

 

Grunnet søknad om fritak samt at flere av varamedlemmene ikke var valgbar, har Frogn 

kommunestyre foretatt suppleringsvalg på varamedlemmer i 2018. 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 42 nummererte saker, hvorav 13 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert både på kommunens nettsider/politikerportal og på FIKS sine 

nettsider.   
 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Alle kontrollutvalgets medlemmer deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 7.-8.februar 

2018 på Gardermoen. 

 

Eva Jorun B. Haugen deltok på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 25. oktober 

som ble arrangert av FIKS. Hovedtema var ny kommunelov og GDPR/ny 

personopplysningslov og kommunenes krav om å opprette egne personvernombud. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 
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Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 

eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 

 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 

 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok høsten 2018 å tre ut av FIKS med endelig 

uttreden 1.1.2020. Dette har sin naturlige sammenheng med at Oppegård og Ski er i en 

sammenslåingsprosess for å bli Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. Det foregår for 

tiden en utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

som vil bli behandlet vinteren/våren 2019. I tillegg har Nesodden kommunestyre vedtatt 

høsten 2018 å tre ut av FIKS. 

 

Rådgiver Lene H. Lilleheier var utvalgets sekretær frem til 6.mars 2018. Kontrollsjef/daglig 

leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær siden 7.mars 2018.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Frogn kommunestyre vedtok våren 2014 å få utført revisjon i annen regi. Frogn kommune 

valgte å dele opp revisjonsoppdragene hvor det ble inngått avtale med KPMG AS om 

regnskapsrevisjon for 2 år (perioden 1.5.2015 – 30.4.2017) med opsjon på 1+1 år. 
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Etter bruk av opsjoner går dagens avtale med regnskapsrevisor ut 30.4.2019. 

Frogn kommunestyre vedtok 26.11.18 i sak 117/18 Sak fra kontrollutvalget - kjøp 

av revisjonstjenester å videreføre dagens revisjonsordning. 

 

Kontrollutvalget behandlet 10.12.18 sak 40/18 Frogn kommune - Kjøp av 

regnskapsrevisjonstjenester. Frogn kommunes kjøp av regnskapsrevisjonstjenester har 

ikke blitt utlyst i DOFFIN i 2018. 

 

På bakgrunn av valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt, foretar kontrollutvalget en begrenset 

tilbudskonkurranse på forvaltningsrevisjon hvert år. 

 

6. Budsjett kontroll og tilsyn 
Det følger av forskriften § 18: 

 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Kontrollutvalget behandlet 27.8.18 sak 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

 

7. Utvalgets arbeid i 2018 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2018. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
 

 Revisjonsberetning 2017 for Frogn kommune 

 Revisjonsberetning 2017 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 Oppsummering revisjon 2017 

 Revisjonsplan 2018 

 Egenvurdering av uavhengighet 
 

Kontrollutvalget behandlet i 2018 følgende sak fra sekretariatet: 
 



4/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - 19/00013-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 : Årsrapport Frogn KU 2018

ÅRSRAPPORT 2018 

   

 5 

 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 

I tillegg har KPMG AS holdt 2 minikurs for kontrollutvalget innenfor følgende områder: 

 Budsjett og regnskap 

 
 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 

folkevalgte organer. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget ga i møte 14.5.18 uttalelse til følgende regnskapssaker: 

 
 Frogn kommune - Årsregnskap 2017 

 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2017 
 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Frogn kommunes tertialvise økonomirapporter 

til orientering. Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Kontrollrapport 2017 vedrørende 

skatteoppkreveren for Frogn kommune til orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 

 Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune 

 Prosjektstyring og investeringsbeslutninger i Frogn kommune 
 

I tillegg har kontrollutvalget behandlet følgende rapport: 
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 Follo landbrukskontor 
 

Rapporten er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og 

Ås. 

 

Kontrollutvalget har valgt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019: 

 
 Selvkost 

 Tidlig innsats og forebygging oppvekst 

 
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

Kontrollutvalget behandlet i 2018 følgende sak: 

 
 Status forvaltningsrevisjon 2012 – 2018 

 

Saken medførte at det ble etterlyst tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av 

følgende forvaltningsrevisjonsrapporter på bakgrunn av kommunestyrets vedtak: 

 
 Etikk og habilitet i Frogn kommune 

 IKT - sikkerhet og drift i Frogn kommune 

 

Kontrollutvalget har i 2018 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 
 PP-tjenesten i Frogn kommune 

 Etikk og habilitet i Frogn kommune 

 IKT - sikkerhet og drift i Frogn kommune 
 

7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Frogn kommune i 2018. 
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Det følger av forskriften § 14: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets 

vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

Ut over fellesprosjektet Follo landbrukskontor, så ble det ikke utført selskapskontroll i 2018. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Frogn kommune er deltaker i.  

 
7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 

 
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018 

 Oppfølging etter avløpskontroll i Frogn kommune 

 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS, Fugleåsen – Ski 
 

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende saker: 

 
 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre 

Rånås dam 

 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot ordfører 1 
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 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot ordfører 2 

 Situasjonen i barneverntjenesten i Frogn kommune - Rådmannens tilbakemelding 

 Folkevalgte og kommunalt ansatte i kommersiell markedsføring – Vurdering 

 Status GDPR og personvernombud i Frogn kommune 

 

Kontrollutvalget fikk i 2018 orientering om følgende: 

 Status byggesaksbehandling 2018 

 

I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 KOFA, Klagenemndas avgjørelse sak 2017/100 (Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-

/dokumentasjonskrav) 

 Sivilombudsmannens uttalelse – Sen saksbehandling i byggesak i Frogn kommune 
 

7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2018 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Frogn kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. 
 

 

Drøbak, 21. januar 2019 

 

 

Knut Erik Robertsen/s./ Øyvind Solli/s./ Eva Jorun Bækken Haugen/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

Helge Gert Simonsen/s./ Tom Lennart Pedersen/s./  
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KONTROLLUTVALGET I 
FROGN KOMMUNE 
 

BEHANDLEDE SAKER 2018 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

22.01.18    

 1/18 Forvaltningsrevisjon 2017 - IKT sikkerhet og drift A 

 2/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet A 

 3/18 Tema forvaltningsrevisjon 2018 A 

 4/18 Forvaltningsrevisjon - Follo landbrukskontor samarbeidsprosjekt A 

 5/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 A 

 6/18 Orienteringssaker A 

05.03.18    

 7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og 
skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam 

A 

 8/18 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2018 A 

 9/18 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor A 

 10/18 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - prosjektplan A 

 11/18 Kurs og opplæring fra revisor A 

 12/18 Orienteringssaker A 

14.05.18    

 13/18 Frogn kommune - Årsmelding 2017 A 

 14/18 Frogn kommune - Årsregnskap 2017 A 

 15/18 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2017 A 

 16/18 Oppsummering revisjon 2017 A 

 17/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - PP-tjenesten i 
Frogn kommune 

A 

 18/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot ordfører 1 A 

 19/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot ordfører 2 A 

 20/18 Referat og orienteringer A 

 21/18 Valg av forvaltningsrevisor 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 23 tredje ledd 

A 

27.08.18    

 22/18 Forvaltningsrevisjon Prosjektstyring og investeringsbeslutninger - 
Prosjektplan 

A 

 23/18 Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg - Prosjektplan A 

 24/18 Situasjonen i barneverntjenesten i Frogn kommune - 
Rådmannens tilbakemelding 

A 

 25/18 Folkevalgte og kommunalt ansatte i kommersiell markedsføring - 
Vurdering 

A 

 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 A 

 27/18 Referat og orienteringer A 

29.10.18    

 28/18 Revisjonsplan 2018 A 

 29/18 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 A 

 30/18 Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester A 

 31/18 Møteplan 2019 A 

 32/18 Referat og orienteringer A 

10.12.18    

 33/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Follo landbrukskontor B 

 34/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og omsorgstjenesten i 
Frogn kommune 

B 

 35/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune 

B 
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 36/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet i 
Frogn kommune 

B 

 37/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT - sikkerhet og 
drift i Frogn kommune 

B 

 38/18 Status GDPR og personvernombud i Frogn kommune A 

 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 B 

 40/18 Frogn kommune - Kjøp av regnskapsrevisjonstjenester B 

 41/18 Kurs og konferanser 2019 B 

 42/18 Referat og orienteringer A 

 

 

 

 

Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 05/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00015-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 101218, Tilsynsrapport skoler i Frogn kommune, Lovligheten 
vedrørende bygging av leiligheter i Storgaten 18, Aktivitetsplan Frogn KU 101218 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Protokoll Frogn KU 10.12.18 (vedlagt) 
OS 02/19 Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt 

tilrettelegging. Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune (vedlagt) 
OS 03/19 Lovligheten vedrørende bygging av leiligheter i Storgaten 18 (vedlagt) 
OS 04/19 Aktivitetsplan pr 10.12.18 (vedlagt) 

Ås, 14.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 10.12.2018 kl. 14:00 
Sted: Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (AP) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken 
Haugen (H), Helge Gert Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bjørn M. Birkeland (H) 
 
Forfall:  
Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 33/18 – 38/18, 42/18) 
Mari Buseth Sand, prosjektleder «Orden i eget hus» (under sak 33/18 – 38/18) 
Rune Hammer, personvernombud (under sak 33/18 – 38/18) 
Bjørn Edholm, enhetsleder Eiendomsforvaltning (under sak 33/18 – 38/18, 42/18) 
Wenche Korpberget, enhetsleder HR, politisk sekretariat og service (under sak 
33/18 – 38/18)  
Otto Schacht, enhetsleder Teknisk drift og forvaltning (under sak 33/18 – 38/18, 
42/18)   
Marianne Dahl Martinsen, fagansvarlig IKT (under sak 33/18 – 38/18) 
Line Gulbrandsen, avdelingsleder Byggesak (under sak 33/18 – 38/18, 42/18)   
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sak 33/18 – 34/18) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Ole Willy Fundingsrud, Director Risk Advisory (under sak 33/18 – 37/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Behandlingsrekkefølge saker: 33 – 38, 42 
(orientering), 39 - 42 
 
Møteprotokoll godkjent 18.12.2018 
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Knut Erik Robertsen/s./  Øyvind Solli/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

33/18 17/00261-10 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 4 

34/18 18/00182-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og 
omsorgstjenesten i Frogn kommune 

5 

35/18 18/00183-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune 

7 

36/18 17/00192-15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk 
og habilitet i Frogn kommune 

9 

37/18 17/00189-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT - 
sikkerhet og drift i Frogn kommune 

10 

38/18 18/00178-2 Status GDPR og personvernombud i Frogn 
kommune 

11 

39/18 18/00184-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 12 

40/18 18/00134-5 Frogn kommune - Kjøp av 
regnskapsrevisjonstjenester 

13 

41/18 18/00144-1 Kurs og konferanser 2019 14 

42/18 18/00080-4 Referat og orienteringer 15 

Eventuelt 
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Frogn KU-33/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 
tredje år. 

 
3. Kommunestyret ber rådmann vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo 

landbrukskontor. 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K. Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
«innstillingens punkt 3 strykes.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra leder om å stryke innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 
tredje år. 
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Frogn KU-34/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og omsorgstjenesten i Frogn 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i 

Frogn kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette 

følgende: 
 

1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig tid til å 
utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik at risikoen for 
feilmedisinering reduseres.  

2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til å 
synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting av tjenester 
etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal verktøy for 
utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at vedtak fattes i tråd med 
interne prosedyrer.  

 
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

kommunens oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Director Risk Advisory Ole Willy Fundingsrud presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K. Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i 

Frogn kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette 

følgende: 
 

1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig tid til å 
utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik at risikoen for 
feilmedisinering reduseres.  
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2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til å 
synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting av tjenester 
etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal verktøy for 
utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at vedtak fattes i tråd med 
interne prosedyrer.  

 
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

kommunens oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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Frogn KU-35/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Prosjektstyring og 

investeringsbeslutninger i Frogn kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og rådmann iverksette følgende: 
 

1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. Revisjonen har 
vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  

a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 
gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem som er 
prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i dette ansvaret, en 
oversikt over prosjektets gevinster, samt plan for tiltak og oppfølging av 
at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt styringsgruppe har 
som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser som tar for seg 
drifts- og vedlikeholdskostnader etter at utbyggingsprosjektet er 
ferdigstilt, og hvilke konsekvenser dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre for 
prosjektstyring skal gjelde for. 

 

3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Director Risk Advisory Ole Willy Fundingsrud presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K. Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Prosjektstyring og 

investeringsbeslutninger i Frogn kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og rådmann iverksette følgende: 
 

1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. Revisjonen har 
vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  
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a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 
gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem som er 
prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i dette ansvaret, en 
oversikt over prosjektets gevinster, samt plan for tiltak og oppfølging av 
at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt styringsgruppe har 
som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser som tar for seg 
drifts- og vedlikeholdskostnader etter at utbyggingsprosjektet er 
ferdigstilt, og hvilke konsekvenser dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre for 
prosjektstyring skal gjelde for. 

 

3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
 
 
 
  



5/19 Referat og orienteringer  - 19/00015-1 Referat og orienteringer  : Protokoll Frogn KU 101218

  
Frogn kontrollutvalg 10.12.2018 Side 9 av 16 

  

Frogn KU-36/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet i 
Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Etikk og habilitet, datert 07.11.18, til orientering. 
 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Etikk og habilitet, datert 07.11.18, til orientering. 
 

 
 
 
 
 
  



5/19 Referat og orienteringer  - 19/00015-1 Referat og orienteringer  : Protokoll Frogn KU 101218

  
Frogn kontrollutvalg 10.12.2018 Side 10 av 16 

  

Frogn KU-37/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT - sikkerhet og drift 
i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og drift, datert 13.11.18, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse 
med fremleggelsen av Frogn kommunes årsmelding for 2018.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og drift, datert 13.11.18, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse 
med fremleggelsen av Frogn kommunes årsmelding for 2018.  
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Frogn KU-38/18 
Status GDPR og personvernombud i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Prosjektleder Mari Buseth Sand og personvernombud Rune Hammer presenterte 
saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Fagansvarlig IKT Marianne Dahl Martinsen supplerte og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-39/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
1)  
2)  
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
Det ble fremmet følgende fellesforslag på forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
1) Selvkost 
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen med endringer som fremkom i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 

 
1) Selvkost 
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 
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Frogn KU-40/18 
Frogn kommune - Kjøp av regnskapsrevisjonstjenester 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske 

endringer i konkurransegrunnlaget. 
2. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 
 

Alternativ 1 
Pris/totalkostnad 60 % (lineær modell) 
Kvalitet 40 % (herunder samarbeidsformer, service etc.) 
 
Alternativ 2 
Pris/totalkostnad 70 % (lineær modell) 
Kvalitet 30 % (herunder samarbeidsformer, service etc.) 
 
Alternativ 3 
Lavest pris pr oppnådd kvalitetspoeng (totalpris / antall kvalitetspoeng) 

 
3. Kontrollutvalget ber rådmann bistå sekretariatet i kunngjøring av konkurransen. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder foreslo tildelingskriterier etter alternativ 1. 
  
Votering: 
Leders forslag til tildelingskriterier etter alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen med de endringer som fremkom i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske 

endringer i konkurransegrunnlaget. 
2. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 
 

Pris/totalkostnad 60 % (lineær modell) 
Kvalitet 40 % (herunder samarbeidsformer, service etc.) 
 

3. Kontrollutvalget ber rådmann bistå sekretariatet i kunngjøring av konkurransen. 
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Frogn KU-41/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1)  
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
Det ble foreslått å melde på hele utvalget til NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019. 
 
Helge Gert Simonsen ønsket å delta på FKT Fagkonferanse og årsmøte. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Knut Erik Robertsen 
2) Øyvind Solli 
3) Eva Jorun Bækken Haugen 
4) Helge Gert Simonsen (med forbehold) 
5) Bjørn M. Birkeland 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
 
1) Helge Gert Simonsen 
2) 
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Frogn KU-42/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene 
 
OS 30/18 Status for byggesaksbehandling 2018 
 Rådmann Harald K. Hermansen innledet. 

 
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning Otto Schacht presenterte saken og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Avdelingsleder Byggesak Line Gulbrandsen supplerte og svarte på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget ba om å få tilsendt presentasjonen. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Bemanning / bruk av velferdsteknologi 
Kontrollutvalget er bekymret for forholdet mellom bemanning og forsvarlig helsehjelp 
i Frogn kommune, herunder spesielt i helsebygget. 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering om bemannings- og 
ressurssituasjonen innen helse- og omsorg generelt og spesielt i forhold til 
helsebygget. 
Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering vedrørende kommunens bruk av 
velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren. 
 
 
Status FIKS 
Sekretær orienterte om  

 Bemanningssituasjonen (tilsatt rådgiver i 60 % som tiltrer 2.januar 2019. Redusert 
bemanning i 2018 har medført mye overtid for kontrollsjef/daglig leder)) 

 Medlemskommuners uttreden (Oppegård og Ski kommuners uttreden av FIKS fra 
og med 31.12.18 med endelig uttreden 1.1.2020 samt andre kommuners 
vedtak/vurdering om å gjøre det samme. Det vil foreligge en utredning om 
sekretariatsordning for Nordre Follo i løpet av vinteren/våren 2019) 

 Strategi fremover (samarbeid med ROKUS IKS om å få dannet et større 
sekretariatsselskap for Romerike og Follo-kommunene + interesse fra KUBIS om 
å sondere for å kunne bli en del av et større sekretariatssamarbeid i Viken-
regionen) 

 
 
Møterom Oscarsborg 
Protokolltilførsel fra Helge Gert Simonsen 
Det følger av TEK 10 § 13-10: 
 
§ 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr 
I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med 
mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom 
med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket. 

 
Grunnet mangel på teleslynge i møterom Oscarsborg, er ikke møtelokalet innredet i 
henhold til krav om universell utforming. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:36 
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Sammendrag 

 

Tema og formål 

Temaet for dette tilsynet er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Hovedpunkter i tilsynet er: 

 

• generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• enkeltvedtak om spesialundervisning 

• enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt 

utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for 

særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. 

 

Gjennomføring 

Fylkesmannen åpnet 14. mars 2018 tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt 

tilrettelegging – ved Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole i Frogn kommune.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 

dokumentasjon, herunder kommunens og rektors egenvurderinger og kopier av tilfeldig utvalgte 

elevers saksdokumenter, samt intervjuer. Se punkt 2.3 og vedlegg.  

 

Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Frogn kommune og skolene den 26. november 

2018. Kommen ga tilbakemelding om at de tar forhåndsvarselet til etterretning den 5. desember 

2018.  

 

Avdekkede brudd på regelverket  

Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 13 rettslige krav og vi har i kapitlene 3, 4, 5 og 6 

konstatert brudd på regelverket. I kapittel 7 står de påleggene om retting som kan bli aktuelle å 

vedta. 

 

Status på rapporten og veien videre 

I denne rapporten har vi satt frist for å rette bruddene på regelverket som er avdekket i tilsynet. 

Fristen er 11. mars 2019. Dersom bruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen vedta 

pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha 

status som enkeltvedtak og vil kunne klages på, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet 

som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.  

Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering 

av skolens øvrige virksomhet.  



5/19 Referat og orienteringer  - 19/00015-1 Referat og orienteringer  : Tilsynsrapport skoler i Frogn kommune

4 

 

 

1. Innledning  

 

Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2018-2021 omfatter følgende temaer: skolens 

arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats, 

spesialundervisning, skolemiljø, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for 

voksne.  

 

Temaet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er delt inn i deltemaer og omfatter 

blant annet forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. 

Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd er også et av 

deltemaene.  

 

Dette tilsynet er en oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Frogn kommune i 2016. I det forrige 

felles nasjonale tilsynet gjennomførte vi tilsyn med forvaltningskompetanse ved Dyrløkkeåsen 

skole. Tilsynet avdekket brudd på regelverket både når det gjaldt generelle saksbehandlingsregler 

for enkeltvedtak, enkeltvedtak om spesialundervisning og enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring. Tilsynet ble avsluttet 20. februar 2017 etter at kommunen hadde erklært at 

bruddene var rettet, og redegjort for hvordan de var rettet.  

Dette tilsynet har også avdekket brudd på regelverket. I denne tilsynsrapporten har vi satt for å 

rette bruddene. Fristen er 11. mars 2019. Dersom bruddene ikke er rettet innen fristen, vil 

Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt 

pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne klages på, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI.  

Det er Frogn kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 

overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Frogn kommune er derfor adressat for denne 

tilsynsrapporten. 

 

2. Om tilsynet med Frogn kommune – Drøbak skole og Dyrløkkeåsen 

skole  

 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. 

kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse 

og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes 

dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter 

fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 
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2.2 Tema for tilsynet  

Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging 

av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært 

opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet er: 

• generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• enkeltvedtak om spesialundervisning 

• enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt 

utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for 

særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at 

kommunen som skoleeier sørger for at skolen: 

• sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foresatte i vurderingene 

før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud  

• følger reglene for innhold i enkeltvedtak 

• sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte  

• fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen 

I tilsynet vurderer vi om Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole på denne måten sikrer 

elevenes rettigheter ved enkeltvedtak. Vi vurderer også om skoleeier har et forsvarlig 

system for å vurdere og følge opp dette. Vi ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om 

praksis på skolene, vurderer om skolene følger regelverket og setter inn tiltak dersom de 

ikke følger regelverket. Vi vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og ofte nok til å 

sikre at skolene følger regelverket.  

Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen 

kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at 

avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare 

for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. 

Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i 

dette tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.  

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Fylkesmannen åpnet 14. mars 2018 tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt 

tilrettelegging – ved Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole i Frogn kommune. Kommunen ble bedt 

om å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c. 

 

Dette tilsynet har benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som 

informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av skoleeier og skolenes ledelse. For temaet skoleeiers 

forsvarlige system, ble egenvurderingen utfylt av både skoleeier og skolenes ledelse. I tillegg fylte 

skolenes ledelse ut egenvurdering for temaet forvaltningskompetanse.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 

dokumentasjon, herunder kommunens og rektorenes egenvurderinger, og kopier av tilfeldig 
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utvalgte elevers saksdokumenter. I tillegg har maler og rutiner som ble sendt inn i forbindelse 

med retting av brudd på regelverket i 2016 vært en del av dokumentasjonen i dette tilsynet. Det 

ble også gjennomført intervjuer med enhetsleder for Frognskole, grunnskolekoordinator og 

rektorene ved Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole den 25. mai 2018.  

 

Fullstendig dokumentasjonsgrunnlag fremkommer i vedlegg til rapporten.  

 

2.4 Om Frogn kommune, Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole  

Frogn kommune ligger i Follo og har ca. 16 000 innbyggere. Kommunen har seks offentlige 

grunnskoler, hvorav fire barneskoler, en ungdomsskole og en kombinert barne- og 

ungdomsskole.  

Drøbak skole er en barneskole med ca. 270 elever. Skolen har en forsterket skoleenhet for 

funksjonshemmede barn i kommunen; «Regnbuen», med plass til ti elever. Dyrløkkeåsen 

skole har ca. 490 elever på 1.-10. trinn. Skolen har en innføringsklasse med tilbud om 

særskilt språkopplæring for nyankomne elever.  

 

2.5 Om tilsynsrapporten 

Denne tilsynsrapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: 
 

• kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning 

• kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• kapittel 6: kommunens forsvarlige system 

 

Kapitlene 3 - 6 er delt inn på følgende måte:  
 

• rettslig krav 

• Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

• Fylkesmannens konklusjon 

 

De rettslige kravene er nummerert fortløpende, med henvisning til tilsvarende spørsmål i RefLex.  
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3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak  

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av 

enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven 

kravene er knyttet til. 

 

 

Rettslig krav 1 

Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært 

opplæringstilbud. Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi 

opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket 

(RefLex 1.2 – 1.5) 

 

Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør 

et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltnings-

loven § 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig.  

 

Varselet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle 

eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven 

eller foreldre har 

 

- søkt eller bedt om vedtaket 

- hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken  

- fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid 

til å uttale seg 

Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta 

sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16. Varselet må derfor 

inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, og 

hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. Det må også vise til de aktuelle 

bestemmelsene i opplæringsloven med forskrifter. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger – spesialundervisning  

Drøbak skole: 

Rektor har svart bekreftende på at de varsler foresatte før det fattes enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Hun har vedlagt mal for «samtykke til at det fattes enkeltvedtak om 

behov for spesialundervisning». 

 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon for åtte elever som har spesialundervisning. Fire 

av elevene går i ordinære klasser og fire elever i avdeling «Regnbuen».  

 

Det foreligger forhåndsvarsel i alle sakene. I forhåndsvarselet redegjøres det for bakgrunn 

for saken, herunder henvisning til PPT, sakkyndig vurdering og samarbeid med foresatte.  

Det er også beskrevet hvilket omfang og innhold spesialundervisningen skal ha, samt 

organiseringen av denne. Varselet inneholder også det rettslige grunnlaget for vedtaket og 

gjengir de relevante bestemmelsene i opplæringsloven.  

 

I varselet er det også gitt en frist for å uttale seg til varselet, samt informasjon om å 

returnere samtykke til at det fattes enkeltvedtak. Tiden fra forhåndsvarsel er datert til 

vedtaket er fattet, viser at foresatte har fått god tid til å uttale seg. 
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Fylkesmannen konkluderer på denne bakgrunn med at Drøbak skole varsler foresatte før 

den fatter vedtak om spesialundervisning.  

 

Dyrløkkeåsen: 

Rektor har svart at skolen sender ut forhåndsvarsel og skjema til samtykke til at det kan 

fattes enkeltvedtak, og lagt ved malene.  

 

Rektor har i tillegg opplyst at skolen høsten 2017 har jobbet med å få på plass alle vedtak i 

rett mal, og at dette har medført at ikke alle vedtak gjort denne høsten inneholder 

forhåndsvarsel.  

 

Det foreligger ikke forhåndsvarsel i de fire sakene om spesialundervisning som vi har 

mottatt fra skolen.  

 

Dersom skolen følger ordinær saksgang etter reglene i kapittel 5 i opplæringsloven, vil 

imidlertid denne saksbehandlingen gjøre at skolen kan la være å sende forhåndsvarsel etter 

forvaltningsloven § 16. Forhåndsvarsel er kun nødvendig dersom elev og foresatte ikke 

allerede har uttalt seg i forbindelse med at skolen skal fatte vedtak om spesialundervisning. 

Når foresatte har samtykket til henvisning, og fått mulighet til å uttale seg om sakkyndig 

vurdering, har de hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken og har blitt kjent med at 

skolen skal fatte et vedtak.  

 

For de fire sakene vi har mottatt har vi under rettslig krav 5 og 6 konkludert med at 

foresatte har samtykket til henvisning, og fått mulighet til å uttale seg om sakkyndig 

vurdering. Vi ser av saksgangen at foresatte også har fått rimelig tid til å uttale seg.  

 

Fylkesmannen konkluderer på denne bakgrunn med at Dyrløkkeåsen skole sikrer at 

foresatte får anledning til å uttale seg før den fatter vedtak om spesialundervisning.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger – særskilt språkopplæring  

Drøbak skole  

Rektor har opplyst at skolen skal begynne å bruke forhåndsvarsel for vedtak om særskilt 

språkopplæring fra skoleåret 2018/2019. Vedlagt fulgte mal for forhåndsvarsel.  

 

Fylkesmannen har mottatt fire vedtak om særskilt språkopplæring fra skolen. I vedtakene er 

det vist til at foresatte har gitt muntlig samtykke til særskilt språkopplæring etter at 

kartleggingen er gjennomført.  

 

Rektor har i tillegg opplyst at det er kontaktlærer som tar kontakt med foresatte for å 

informere om at skolen mener at eleven har behov for særskilt språkopplæring. I denne 

samtalen innhentes det samtykke til at elevens språkferdigheter skal testes. Samtidig blir 

foresatte informert om at eleven vil få tilbud om særskilt språkopplæring dersom «testen er 

innenfor kriteriene».   

 

Etter Fylkesmannens oppfatning har denne praksisen ikke sikret at foresatte får tilstrekkelig 

informasjon om hva et vedtak om særskilt språkopplæring vil innebære for eleven, og hvilke 

type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om.  
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Malen for forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring inneholder det rettslige grunnlaget for 

vedtaket. Det er felter for å beskrive bakgrunn for saken, herunder resultatet av 

kartleggingen. I tillegg er det felter for omfang, innhold og organisering av opplæringen.  

 

Fylkesmannen legger til grunn at skolen fra skoleåret 2018/2019 vil begynne å bruke denne 

malen for nye vedtak om særskilt språkopplæring. Det rettslige kravet er dermed oppfylt. 

 

Dyrløkkeåsen skole  

Rektor har svart ja på at skolen forhåndsvarsler foresatte. Han har vedlagt maler for 

forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring, og samtykke til at det fattes vedtak 

om behov for grunnleggende norsk/tospråklig fagopplæring.  

 

Malen for forhåndsvarsel inneholder henvisning til § 2-8 i opplæringsloven, og innholdet i 

bestemmelsen er gjengitt. Malen inneholder også felter for beskrivelse av bakgrunn for 

saken, herunder kartlegging, samt omfang, innhold og organisering av opplæringen. Det 

fremkommer videre at foresatte har rett til å uttale seg før skolen fatter vedtak.   

  

Fylkesmannen har mottatt fire vedtak om særskilt språkopplæring som gjelder elever med 

opplæring i ordinære klasser. Vi ba også om vedtak for fire elever i innføringsklassen. For 

disse elevene har vi mottatt brev om «Tilbud om opplæring i innføringsklasse».  

 

Det foreligger forhåndsvarsler til de fire vedtakene til elever i ordinære klasser. Malen er 

benyttet, men forhåndsvarslene inneholder mindre informasjon om sakens faktiske grunnlag 

enn malen legger opp til. I tre av vedtakene fremkommer det kun at eleven vil få særskilt 

språkopplæring, og antall timer. I det fjerde er det også oppgitt at opplæringen vil foregå i 

liten gruppe. Etter Fylkesmannens vurdering er innholdet i forhåndsvarslene likevel 

tilstrekkelig til å oppfylle det rettslige kravet.  

 

Når det gjelder brevet med tilbud om opplæring i innføringsklassen, har Fylkesmannen 

konkludert med at brevet ikke er å anse som et enkeltvedtak. Se rettslig krav 10 på side 21. 

Etter vår oppfatning inneholder brevet heller ikke tilstrekkelige opplysninger til at det 

oppfyller kravene til et forhåndsvarsel.  

 

Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt for både Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole når det gjelder 

spesialundervisning.  

 

Det rettslige kravet er oppfylt for Drøbak skole når det gjelder særskilt språkopplæring.  

 

Når det gjelder særskilt språkopplæring er det rettslige kravet oppfylt for elever i ordinære 

klasser ved Dyrløkkeåsen skole, men ikke for elever i innføringsklassen.  

 

 

Rettslig krav 2 

Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til 

hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt 

(RefLex 1.6 – 1.8) 

 

Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene 

en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. 
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forvaltningsloven §§ 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold 

vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven     

§ 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og 

skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket.  

Når det gjelder vedtak om spesialundervisning, kan det være tilstrekkelig å vise til den 

sakkyndige vurderingen. Dette forutsetter at den sakkyndige vurderingen oppfyller kravene i 

opplæringsloven § 5-3 første og andre ledd. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger – spesialundervisning  

Begge rektorene har i egenvurderingen svart bekreftende på at enkeltvedtaket inneholder 

henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er 

vektlagt.  

 

Alle vedtakene som Fylkesmannen har mottatt viser til opplæringsloven § 5-1 om rett til 

spesialundervisning som hjemmel for vedtaket. Noen av vedtakene viser også til §§ 5-3 og 

5-4.  

 

I vedtakene vises det enten til den sakkyndige vurderingen som ligger til grunn for vedtaket 

og/eller noe av innholdet i vurderingen gjengis. Vedtakene beskriver elevenes utfordringer 

og hvorfor elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering oppfyller skolenes vedtak om spesialundervisning kravene til 

begrunnelse. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger – særskilt språkopplæring 

Begge rektorene har svart ja på at enkeltvedtakene inneholder begrunnelse med hjemmel, 

faktisk forhold og hvilke hensyn som er vektlagt.  

 

Drøbak skole 

De fire vedtakene fra skolen inneholder henvisning til, og gjengir innholdet i, 

opplæringslovens § 2-8. I vedtakene fremkommer det videre at elevens norskkunnskaper 

har blitt kartlagt, hvilket kartleggingsverktøy som er benyttet og resultatet av 

kartleggingen.  

 

Beskrivelsen av kartleggingen, både verktøy og resultatet av den, er helt identisk i de fire 

vedtakene. Dette er også nøyaktig de samme formuleringene som står i malen. Etter vår 

oppfatning fremstår begrunnelsen for vedtaket som standardisert. Vi mener derfor at kravet 

til begrunnelse når det gjelder de faktiske forholdene som ligger til grunn for vedtaket ikke 

er oppfylt. Vedtakets begrunnelse skal være individualisert og knyttet til den konkrete 

elevens behov.  

 

På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at det rettslige kravet ikke er oppfylt 

når det gjelder begrunnelse for vedtaket.  

 

Dyrløkkeåsen skole 

De fire vedtakene for elevene i ordinære klasser inneholder henvisning til, og gjengir 

innholdet i, opplæringslovens § 2-8. I vedtakene er elevens bakgrunn og tidligere 

språkopplæring beskrevet. Det er vist til kartlegginger, evaluering av forrige års 

opplæringsplan og at målene i opplæringsplanen i grunnleggende norsk ikke er oppnådd.  
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Etter vår vurdering er kravene til begrunnelse for vedtaket oppfylt.  

 

Som nevnt over foreligger det ikke vedtak om særskilt språkopplæring for eleven som går i 

innføringsklassen. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere det rettslige kravet. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene når det gjelder vedtak om 

spesialundervisning.  

 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring for Drøbak 

skole.  

 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring for elever i 

ordinære klasser på Dyrløkkeåsen skole.  

 

 

Rettslig krav 3 

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og fremgangsmåte ved klage (RefLex 1.9 – 1.12) 

 

Det er et krav at enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom 

eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven § 27. Nærmere regler for saksbehandling 

ved klage går frem av forvaltningsloven §§ 27 til 32. Skolen må opplyse om at klagefristen er 

tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem 

som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av 

opplæringsloven § 15-2. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Fylkesmannen har til sammen mottatt 12 enkeltvedtak om spesialundervisning og åtte 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring fra skolene. I tillegg har vi mottatt et eksempel på 

avslag om spesialundervisning.  

 

I vedtakene om spesialundervisning er det gitt informasjon om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Vedtakene om spesialundervisning inneholder 

også henvisning til klagereglene i forvaltningsloven.  

 

I alle vedtakene om særskilt språkopplæring er det gitt informasjon om klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Vedtakene inneholder også 

henvisninger til de relevante bestemmelsene i forvaltningsloven. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene.   

 

 

Rettslig krav 4 

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter 

(RefLex 1.13) 

Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, 

jf. forvaltningsloven § 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen 
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tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og 

unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Alle vedtakene om spesialundervisning som Fylkesmannen har mottatt inneholder informasjon 

om retten til å se sakens dokumenter. De åtte vedtakene om særskilt språkopplæring for 

elever i ordinære klasser inneholder også denne informasjonen. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene.   
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4. Enkeltvedtak om spesialundervisning 

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 

saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.  

 

Rettslig krav 5 

Foreldre/elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av 

behovet for spesialundervisning (RefLex 2.2) 

 

Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar 

sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4. Elever 

som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og foreldre skal 

orienteres, forutsatt at elevene er samtykkekompetente. Dersom foreldrene/eleven selv har 

bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Drøbak skole 

Rektor har i egenvurdering svart at skolen innhenter samtykke før PPT foretar en vurdering 

av elevens behov for spesialundervisning. Rektor har vedlagt mal for «samtykke til at det 

fattes enkeltvedtak om spesialundervisning».  

 

Fylkesmannen bemerker at dette rettslige kravet handler om samtykke til henvisning til PPT, 

ikke samtykke til at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette er to forskjellige 

samtykker som gis på ulike stadier i saksgangen.  

 

I de fire sakene som gjelder elever i ordinære klasser, foreligger det signerte henvisninger 

til PPT. Foresatte har på denne måten samtykket før PPT foretar en utredning av behovet for 

spesialundervisning. Dette gjelder både ved førstegangshenvisninger og rehenvisninger.   

 

Når det gjelder de fire sakene som gjelder elever på Regnbuen, foreligger det signerte 

henvisninger til PPT i to av sakene. I de to andre sakene foreligger det ikke signerte 

henvisninger til PPT, men begge elevene har blitt henvist da de gikk i barnehagen.  

 

På denne bakgrunn konkluderer vi med at foresatte får gi samtykke før PPT foretar en 

vurdering av elevens behov for spesialundervisning.  

 

Dyrløkkeåsen 

Rektor har i egenvurderingen svart ja på spørsmålet om skolen innhenter samtykke, og har 

vedlagt mal for «Henvisning av barn/elev til pedagogisk-psykologisk tjeneste».  

 

Fylkesmannen ba i tillegg om å få tilsendt samtykke til henvisning for de fire elevene vi har 

mottatt øvrig dokumentasjon for. I disse fire sakene foreligger det signerte henvisninger til 

PPT. Foresatte har på denne måten samtykket før PPT foretar en utredning av behovet for 

spesialundervisning. Dette gjelder både ved førstegangshenvisninger og rehenvisninger.  

 

Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene.   
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Rettslig krav 6 

Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig 

vurdering før enkeltvedtaket fattes (RefLex 2.3) 

 

Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å 

uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen kan gi 

begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven § 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen 

og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte 

på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få 

rimelig tid til å uttale seg om innholdet.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor på Drøbak skole har i egenvurderingen svart bekreftende på at foresatte får mulighet 

til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før skolen fatter enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Hun opplyser i tillegg at foresatte, PPT og skolen har et 

samarbeidsmøte hvor den sakkyndige vurderingen blir gjennomgått.  

 

Rektor på Dyrløkkeåsen skole har også svart bekreftende på at foresatte får mulighet til å 

uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering. Under intervjuet opplyste rektor at inspektør, 

foresatte og PPT deltar i et møte hvor den sakkyndige vurderingen blir gjennomgått. Noen 

ganger deltar også kontaktlærer og rektor.  

 

Det fremkommer av de sakkyndige vurderingene at PPT har gitt tilbakemelding til foresatte 

og skole etter utredning. I tillegg fremkommer det at PPT sender kopi av den sakkyndige 

vurderingen til foresatte.  

 

Fylkesmannen konkluderer på denne bakgrunn med at foresatte får mulighet til å uttale seg 

om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene.  

 

 

Rettslig krav 7 

Elever som har sakkyndig vurdering om spesialundervisning, skal ha et 

enkeltvedtak (RefLex 2.4) 

 

Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom 

skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om 

enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefaler spesialundervisning og når de ikke anbefaler 

dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er 

derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektorene ved begge skolene har i egenvurderingen svart bekreftende på at det fattes 

enkeltvedtak for elever etter at PPT har utarbeidet en sakkyndig vurdering. Begge skolene 

har også vedlagt en mal for vedtak om spesialundervisning.  

 

I alle sakene Fylkesmannen har mottatt er det fattet enkeltvedtak på bakgrunn av 

sakkyndig vurdering fra PPT. Dette gjelder både sakene hvor det er innvilget 
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spesialundervisning, og én sak fra Drøbak skole hvor det er gitt avslag på 

spesialundervisning.  

 

Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene.  

 

 

Rettslig krav 8  

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilket omfang, innhold og 

organisering spesialundervisningen skal ha, samt kompetansekrav for de som skal 

gjennomføre opplæringen (RefLex 2.6 – 2.9) 

  

Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta 

stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for 

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge 

på den sakkyndige vurderingen. Et enkeltvedtak skal være så klart og tydelig at det ikke er 

tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Enkeltvedtaket må vise antall timer med 

spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal 

være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse 

personalet skal ha.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Drøbak skole 

Rektor har i egenvurderingen svart bekreftende på at vedtakene inneholder opplysninger 

om omfang, innhold og organisering av spesialundervisningen, samt kompetansekrav for de 

som skal gjennomføre undervisningen.  

 

I Drøbak skoles vedtak om spesialundervisning er det vist til forhåndsvarselet og  

foresattes samtykke til spesialundervisning, og vedtakene gjengir noe av innholdet i de 

sakkyndige vurderingene. Forhåndsvarselet viser til den sakkyndige vurderingen, og 

inneholder i hovedsak de samme opplysningene som vedtaket. Dette gjelder både 

vedtakene for elevene i ordinære klasser og elevene ved Regnbuen. 

 

Det er enkeltvedtaket som fastsetter elevens rett til spesialundervisning, og enkeltvedtaket 

skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Vedtaket kan enten gjengi opplysningene i den 

sakkyndige vurderingen som gjelder innholdet i spesialundervisningen, det vil si omfang, 

innhold, organisering og kompetansekrav, eller vise til den sakkyndige vurderingens omtale 

av disse elementene. I sakene fra Drøbak skole viser forhåndsvarslene, men ikke 

vedtakene, til den sakkyndige vurderingen. Når vedtaket ikke er direkte knyttet til den 

sakkyndige vurderingen, er det vedtaket alene som setter rammene for 

spesialundervisningen.  

 

Vi vil i det følgende derfor vurdere om vedtakene isolert sett inneholder tilstrekkelige 

opplysninger om omfang, innhold og organisering av spesialundervisningen, samt 

kompetansekrav for de som skal gjennomføre undervisningen.  

 

Vi viser for øvrig til rettslig krav 9 for ytterligere omtale av forholdet mellom den sakkyndige 

vurderingen og vedtaket i disse sakene.  

 

 



5/19 Referat og orienteringer  - 19/00015-1 Referat og orienteringer  : Tilsynsrapport skoler i Frogn kommune

16 

 

 

Elever i ordinære klasser 

Alle vedtakene gjelder for ett skoleår, og omfanget er oppgitt i totalt antall klokketimer pr. 

år. Det er også spesifisert hvor mange timer spesialundervisning de ulike fagene og 

områdene skal ha. Det fremkommer også av vedtakene at «omfanget av 

spesialundervisningen er i tråd med anbefaling fra Frogn PPT».  

 

Når det gjelder organiseringen av spesialundervisningen, inneholder to av fire vedtak presise 

opplysninger om dette. Ett av de to andre vedtakene inneholder ingen opplysninger om 

organiseringen av spesialundervisningen. I det siste vedtaket er det blant annet opplyst at 

spesialundervisningen «kan brukes i liten gruppe eller som tolærer». Denne bekrivelsen av 

organiseringen er etter vår oppfatning ikke presis nok. Det må fremkomme hvor mange timer i de 

forskjellige undervisningsformene eleven skal ha. Det er av vesentlig betydning for den enkelte 

elev i hvilken form spesialundervisningen gis, og hva eleven har rett på.  

 

På bakgrunn av at to av fire vedtak ikke har tilstrekkelige opplysninger om organiseringen 

av spesialundervisningen konkluderer vi med at det rettslige kravet ikke er oppfylt på dette 

punktet.  

 

Når det gjelder innholdet i spesialundervisningen, er det i alle de fire vedtakene oppgitt hvilke fag 

det skal gis spesialundervisning i, og om spesialundervisningen skal handle om sosial kompetanse 

og/eller grunnleggende ferdigheter. Når det gjelder om eleven skal følge kompetansemålene eller 

ikke, fremkommer dette i tre av fire vedtak. Disse tre vedtakene inneholder etter vår vurdering 

også tilstrekkelige opplysninger om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha for at eleven 

skal få et forsvarlig opplæringstilbud.  

 

Fylkesmannen vil imidlertid bemerke en formulering om avvik i det ene vedtaket. I vedtaket er 

det uttalt at eventuelle avvik fra kompetansemålene skal vurderes i samarbeid med foresatte. 

Dette er også uttalt i den sakkyndige vurderingen: «(…) men skolen kan vurdere om det å gjøres 

noen bortvalg i forhold til enkelte kompetansemål i samarbeid med foresatte.» Vi presiserer at det 

er PP-tjenesten som fagkyndig instans som skal vurdere om eleven skal følge kompetansemålene 

eller ikke, dette kan ikke overlates til skolen og foresatte. 

 

Det fjerde vedtaket er svært mangelfullt når det gjelder hva slags opplæringstilbud eleven skal 

ha. Vedtaket handler i hovedsak om omfanget og organiseringen av spesialundervisningen. 

 

Selv om ett av vedtakene ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger om innholdet i 

spesialundervisningen, legger vi til grunn at skolens praksis er å fatte vedtak som inneholder 

dette.  

 

Alle vedtakene inneholder tilstrekkelige opplysninger om hvilken kompetanse personalet 

som skal gi spesialundervisningen skal ha. Hvem som skal gi opplæringen er i tre av 

vedtakene oppgitt til enten «lærer», «pedagog» eller «spesialpedagog». I det fjerde 

vedtaket er oppgitt at opplæringen skal gis av «spesialpedagog/lærer».  

 

Når det gjelder bruk av begrepet «spesialpedagog», viser vi til omtalen av det under 

avsnittet om kompetanse i vedtakene fra Dyrløkkeåsen skole. 

 

Elever på Regnbuen 

Alle vedtakene gjelder for ett skoleår, og inneholder opplysninger om omfanget av 

spesialundervisningen. I tre av fire vedtak er omfanget oppgitt i totalt antall årstimer. I det 
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fjerde vedtaket er det oppgitt i uketimer à 60 minutter. Fylkesmannen vil bemerke at 

omfanget bør angis i årstimer. For elevene på Regnbuen er alle timene spesialundervisning, 

og ytterligere spesifisering av antall timer pr. fag og områder er derfor unødvendig, med 

mindre det skal gjøres avvik fra ordinær fag- og timefordelingen.  

 

Alle vedtakene inneholder også opplysninger om organisering av spesialundervisningen. 

Etter vår vurdering er kun ett av vedtakene presist nok når det gjelder beskrivelsen av 

hvordan spesialundervisningen skal organiseres. De tre øvrige vedtakene er for upresise, 

enten på grunn av at organiseringen er oppgitt med alternative løsninger og/eller at det ikke 

er oppgitt hvor mange timer i de forskjellige undervisningsformene eleven skal ha. Selv om 

denne elevgruppen kan ha behov for en viss fleksibilitet når det gjelder organisering av 

opplæringen, må valg av undervisningsform spesifiseres.  

 

Spesialundervisningens innhold er beskrevet som «et helhetlig spesialpedagogisk tilbud som 

dekker samtlige fag/områder» i tre av vedtakene. Det fremkommer også at det skal være 

«individuelt tilrettelagt undervisning», og det er vist til at det er mer spesifikt beskrevet i 

IOP. Ut over disse generelle beskrivelsene, inneholder vedtakene svært lite opplysninger om 

innholdet av opplæringen. Vi presiserer at elevens IOP skal bygge på vedtaket, være i 

samsvar med det og utarbeides etter at vedtaket er fattet.  

 

Det fjerde vedtaket inneholder også minimalt med informasjon om innholdet i 

spesialundervisningen. Det er kun oppgitt at eleven skal følge kompetansemålene for 

trinnet, og at noe tid kan omdisponeres for behandling.  

 

Etter vår vurdering inneholder ikke vedtakene tilstrekkelige opplysninger om 

spesialundervisningens innhold. 

 

Når det gjelder hvilken kompetanse personalet som skal gi spesialundervisningen skal ha, 

oppgir alle vedtakene for elevene ved Regnbuen at undervisningen skal gis av 

spesialpedagog og assistent. Det er også spesifisert hvor mange timer hver av dem skal ha. 

Disse vedtakene inneholder derfor tilstrekkelige opplysninger om kompetanse.  

 

Oppsummering Drøbak skole 

Vedtakene for elever i ordinære klasser inneholder tilstrekkelige opplysninger om hvilket 

omfang og innhold spesialundervisningen skal ha, samt kompetansekrav for de som skal 

gjennomføre opplæringen. Vedtakene inneholder ikke presise nok opplysninger om 

organiseringen av spesialundervisningen.  

 

Vedtakene for elever på Regnbuen inneholder tilstrekkelige opplysninger om hvilket omfang 

spesialundervisningen skal ha og kompetansekrav til de som skal gjennomføre opplæringen. 

Vedtakene inneholder ikke presise nok opplysninger om innholdet i spesialundervisningen og 

organiseringen av den.  

 

Dyrløkkeåsen skole 

Rektor på Dyrløkkeåsen har også svart bekreftende på at vedtakene inneholder 

opplysninger om omfang, innhold og organisering av spesialundervisningen, samt 

kompetansekrav for de som skal gjennomføre undervisningen.  

 

Alle vedtakene viser til sakkyndig vurdering. Når vedtaket viser til den sakkyndige 

vurderingen som begrunnelse for vedtaket, blir deler av innholdet i den sakkyndige 
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vurderingen gjort til en del av enkeltvedtaket. Dette gjelder PP-tjenesten sin 

anbefaling/tilrådning om hvilken opplæring som vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud.  

Når vi i det følgende omtaler «vedtaket» inkluderer det også den sakkyndige vurderingen, 

slik at de til sammen utgjør vedtaket om spesialundervisning.  

  

Alle vedtakene gjelder for ett skoleår, og inneholder opplysninger om omfanget av 

spesialundervisningen. Omfanget er oppgitt i totalt antall klokketimer pr. år. I noen av 

vedtakene er det i tillegg oppgitt hvor mange skoletimer det utgjør. Tre av de fire vedtakene 

gjelder for flere fag og/eller områder, men det er ikke spesifisert hvordan timene skal 

fordeles. Dette er heller ikke spesifisert i de sakkyndige vurderingene. Vedtaket må både 

inneholde opplysninger om antall timer spesialundervisning i fagene og samlet timeantall.   

 

Organisering av spesialundervisningen er i tre av vedtakene oppgitt med alternative 

organiseringsformer. I alle disse tre er organiseringen beskrevet som «tolærer eller 

gruppetimer». De sakkyndige vurderingene for disse eleven inneholder samme 

formuleringer. Som omtalt over er dette ikke presise nok opplysninger om organiseringen. 

Det må fremkomme hvor mange timer i de forskjellige undervisningsformene eleven skal 

ha. 

 

Når det gjelder innholdet i spesialundervisningen, er det i alle de fire vedtakene oppgitt hvilke fag 

det skal gis spesialundervisning i, og om spesialundervisningen skal handle om sosial kompetanse 

og/eller grunnleggende ferdigheter. Når det gjelder det nærmere innholdet i opplæringen, er det 

vist til den sakkyndige vurderingen. I noen av vedtakene er også mål for opplæringen nevnt.  

Når det gjelder om eleven skal følge kompetansemålene eller ikke, er det nevnt i ett av vedtakene 

og det fremkommer i alle de sakkyndige vurderingene. Etter vår vurdering inneholder alle disse 

vedtakene tilstrekkelige opplysninger om innholdet i spesialundervisningen.  

 

Alle vedtakene inneholder opplysninger om hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 

spesialundervisningen som ha. I ett av vedtakene er det gitt presise opplysninger om at 

oppæringen skal gjennomføres av pedagog og assistent, og det er også oppgitt hvor mange 

timer eleven skal ha med henholdsvis pedagog og assistent.  

 

I de tre øvrige vedtakene og sakkyndige vurderingene brukes begrepene «spesialpedagog», 

«pedagog» og «lærer» om hverandre. I ett av vedtakene, som gjelder ett fag, er alle begrepene 

benyttet. De sakkyndige vurderingene bruker gjennomgående «spesialpedagog». Det som er 

felles for disse sakene er at det ikke fremkommer at elevene har behov for opplæring av 

personale med andre pedagogiske kvalifikasjoner enn det som følger av det generelle kravet til 

lærerkompetanse. Begrepet «spesialpedagog» bør etter vår oppfatning brukes i de tilfellene det 

stilles høyere krav til kompetanse enn det som følger av loven. De ulike omtalene av 

kompetansekravet i vedtakene og de sakkyndige vurderingene kan gjøre at det i noen tilfeller blir 

uklart hva eleven har krav på for å få et forsvarlig utbytte av opplæringen.  

 

Selv om det varierer hvor presist kravet til kompetanse er fastsatt, inneholder vedtakene 

etter vår oppfatning tilstrekkelige opplysninger om krav til kompetanse.  

 

Oppsummering Dyrløkkeåsen skole 

Vedtakene inneholder tilstrekkelige opplysninger om innholdet av spesialundervisningen og  

kompetansekrav til de som skal gjennomføre opplæringen. Vedtakene inneholder ikke 

presise nok opplysninger om omfanget av spesialundervisningen og organiseringen av den.   
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Fylkesmannens konklusjon  

Drøbak skole 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder omfang og kompetansekrav.  

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder innhold i vedtak for elever i ordinære klasser, 

men ikke oppfylt i vedtak for elever ved Regnbuen.  

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder organisering.  

 

Dyrløkkeåsen skole 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjeldet innhold og kompetansekrav.  

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder omfang og organisering.  

 

 

Rettslig krav 9 

Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket (RefLex 2.5) 

 

Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. 

Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens 

rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket 

består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at 

foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger 

tilrådningen i den sakkyndige vurderingen.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Drøbak skole 

I egenvurderingen har rektor svart bekreftende på at vedtak om spesialundervisningen 

inneholder begrunnelse for eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering.   

 

Som nevnt over er det i vedtakene om spesialundervisning vist til forhåndsvarselet og  

foresattes samtykke til spesialundervisning. Vedtakene viser ikke til de sakkyndige 

vurderingene som ligger til grunn for vedtaket, men gjengir noe av innholdet i de 

sakkyndige vurderingene. Ingen av vedtakene, verken for elevene i ordinære klasser eller 

ved Regnbuen, sier noe om avvik fra de sakkyndige vurderingene. 

 

Både når det gjelder omfang, organisering, innhold og kompetansekrav, er de sakkyndige 

vurderingene mye mer detaljerte enn vedtakene. Ingen av vedtakene inneholder ny eller 

annen informasjon om spesialundervisningen enn det som fremkommer i den sakkyndige 

vurderingen. Men siden vedtakene er mindre detaljerte enn de sakkyndige vurderingene 

avviker de tilsynelatende fra de sakkyndige vurderingene.  

 

I noen av vedtakene er det uttalt at «omfanget er i tråd med anbefalingen fra PPT». Dette kan gi 

inntrykk av at vedtaket ikke er i tråd med andre deler av anbefalingen fra PPT.  

 

Basert på rektors svar på spørsmålet om avvik i egenvurderingen, forstår vi at det ikke har vært 

hensikten å gjøre avvik fra den sakkyndige vurderingen når skolen fatter enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

 

Det er imidlertid såpass uklart om det skal være avvik eller ikke når den sakkyndige vurderingen 

og vedtaket sees i sammenheng. Dette gjør at det også blir uklart hvilket opplæringstilbud eleven 

faktisk skal ha.  
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I ett av vedtakene er det avvik fra den sakkyndige vurderingen når det gjelder hvilken 

kompetanse personalet skal ha. I vedtaket er det bestemt at spesialundervisningen skal gis 

av «lærer», mens det i den sakkyndige vurderingen er uttalt at opplæringen bør gis av 

«pedagog med spesialkompetanse innen sosial ferdighetstrening». Det er også understreket 

at det er essensielt at treningen blir gitt av en pedagog med denne kompetansen. Dette 

avviket skulle vært begrunnet i vedtaket.  

 

Kommunen har i egenvurderingen kommentert følgende når det gjelder kompetansekrav: 

«Det opplyses om det f.eks. er assistent, pedagog eller annet. Vi søker så langt det er mulig 

å finne de beste løsningene for hver enkelt elev. Noen ganger kan relasjoner veie tyngre 

enn antall studiepoeng innen spesielle kvalifikasjoner.» Fylkesmannen vil understreke av 

dersom det gjøres avvik fra den sakkyndige vurderingen på grunn av relasjoner mellom elev 

og personale, så må det begrunnes hvorfor eleven likevel får et forsvarlig opplæringstilbud.  

 

På bakgrunn av at vedtakene inneholder mindre informasjon om spesialundervisningen enn 

de sakkyndige vurderingene, er det Fylkesmannens vurdering at det fremstår som om det er 

gjort avvik fra de sakkyndige vurderingene. Vi konkludere derfor med at avviket skulle ha 

vært begrunnet.  

 

Dyrløkkeåsen skole 

Rektor ved Dyrløkkeåsen har også svart bekreftende på at vedtak om spesialundervisningen 

inneholder begrunnelse for eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering.   

 

I et av vedtakene Fylkesmannen har mottatt er det vedtatt avvik fra den sakkyndige 

vurderingen når det gjelder hvordan spesialundervisningen skal organiseres. Det er også gitt 

en tilfredsstillende begrunnelse for avviket.  

 

Vi har ikke funnet avvik fra sakkyndig vurdering ved sammenligning av vurderingene og 

vedtakene i de øvrige sakene. På denne bakgrunn legger vi til grunn at skolen begrunner 

eventuelle avvik fra sakkyndig vurderingen i vedtakene.  

 

Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er ikke oppfylt for Drøbak skole.  

 

Det rettslige kravet er oppfylt for Dyrløkkeåsen skole.  
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5. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 

særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 

saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. 

 

 

Rettslig krav 10 

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak (RefLex 4.2) 

 

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de 

har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, 

tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge norskferdigheter 

før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse om særskilt språkopplæring gjelder 

rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og 

kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektorene på begge skolene har svart ja på spørsmålet om det fattes enkeltvedtak for 

elever som har rett til særskilt norskopplæring. Begge har lagt ved mal for enkeltvedtak om 

særskilt språkopplæring.  

 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon for til sammen tolv elever som har særskilt 

språkopplæring; fire elever på Drøbak skole og åtte elever på Dyrløkkeåsen skole. Samtlige 

elever på Drøbak og fire av elevene på Dyrløkkeåsen går i ordinær klasse, mens fire av 

elevene på Dyrløkkeåsen går i innføringsklasse. Begge skolene har fattet enkeltvedtak for 

elever i ordinær klasse.  

 

Elevene i innføringsklassen på Dyrløkkeåsen får et skriftlig «tilbud om opplæring i 

innføringsklasse» som elevenes foresatte skriftlig skal takke ja eller nei til. Rektor bekreftet i 

intervjuet at det ikke foreligger annen dokumentasjon enn dette tilbudsbrevet for denne 

elevgruppa. 

 

Skolens praksis pr. i dag er den samme som i tilsynet i 2016. I 2016 konkluderte 

Fylkesmannen med at det ble fattet enkeltvedtak for elevene i innføringsklassen til tross for 

at vedtakene var svært mangelfulle. Det ble også konkludert med at vedtakene verken 

oppfylte kravene til begrunnelse etter forvaltningsloven eller kravene til innhold etter 

opplæringsloven § 2-8.   

 

Etter en ny vurdering, mener Fylkesmannen imidlertid at tilbudsbrevet ikke er å anse som et 

enkeltvedtak. Det fremstår som om formålet med dette brevet er å innhente samtykke fra 

foresatte til at eleven skal få særskilt språkopplæring i egen gruppe. Begrunnelsen for vår 

vurdering er at det ikke foreligger en avgjørelse om retten til særskilt språkopplæring. Vi 

viser i denne forbindelse til definisjonen av enkeltvedtak i forvaltningsloven.  

 

Som omtalt over fatter skolen enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for elever som går i 

ordinær klasse. Disse vedtakene er basert på den innsendte malen. Denne malen skiller på 
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om elevene skal ha opplæringen sin i ordinær klasse eller innføringsklasse. Elevene i 

innføringsklassen skulle hatt tilsvarende vedtak som de andre elevene.  

 

Vi konkluderer på denne bakgrunn med at elevene i innføringsklassen ikke får enkeltvedtak 

om særskilt språkopplæring. Brevet med tilbud om opplæring i innføringsklasse, og 

samtykke til dette, oppfyller ikke kravene til enkeltvedtak.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt for begge skolene for elever i ordinære klasser.  

 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt for innføringsklassen ved Dyrløkkeåsen skole.  

 

 

Rettslig krav 11 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke 

læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen (RefLex 4.3 – 4.5) 

 

Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. 

Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å kunne 

ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for kobling mot ordinær opplæring og 

eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag eller morsmålsopplæring.  

 

Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal 

bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring.  

 

Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kommunen kan organisere tilbudet om 

særskilt språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen. Det er en forutsetning 

at skolen vurderer at egne grupper er det beste for eleven. Denne vurderingen må komme 

frem av vedtaket. I vedtaket kan skolen også gjøre avvik fra læreplanverket.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektorene på begge skolene har i egenvurderingen svart bekreftende på at enkeltvedtakene 

opplyser om antall timer og organisering av undervisningen. På spørsmålet om 

enkeltvedtaket inneholder opplysninger om hvilken læreplan eleven skal følge, har rektor på 

Drøbak skole svart nei, mens rektor på Dyrløkkeåsen har svart ja. 

 

Fylkesmannen vil i dette punktet vurdere enkeltvedtak for de 8 elevene i ordinær klasse; 

fire elever på Drøbak og fire elever på Dyrløkkeåsen. 

 

Drøbak skole: 

Rektor har svart nei på at enkeltvedtaket inneholder opplysninger om hvilken læreplan som 

skal følges. I kommentaren skriver rektor at elevene følger vanlig undervisning og samme 

læreplan som de andre elevene.  

 

Alle vedtakene fra skolen inneholder omfang av den særskilte språkopplæringen. Omfanget 

er oppgitt i timer pr. uke, og det fremkommer i hvilke timer elevene skal tas ut av den 

ordinære klassen. Det fremkommer også i hvilken periode vedtaket gjelder for.  
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Når det gjelder organisering av opplæringen, er det etter vår vurdering ikke tilstrekkelig kun 

å oppgi at elevene blir tatt ut av klassen. Det må også fremkomme om timene skal gis som 

gruppetimer eller enetimer.   

 

Ingen av vedtakene Fylkesmannen har mottatt inneholder opplysninger om hvilken læreplan 

eleven skal følge. Dette må fremkomme i vedtaket.  

 

I kommunes «Rutine for underveis-kartlegging for elever med særskilt språkopplæring» står 

det at «minoritetsspråklige elever med vedtak undervises etter læreplan i grunnleggende 

norsk». Når det gjelder hvilken læreplan elevene skal følge, vil Fylkesmannen påpeke at det 

må gjøres en individuell vurdering for den enkelte elev. Kommunen kan ikke bestemme på 

forhånd at alle elever skal undervises etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige 

minoriteter.  

 

Dyrløkkeåsen skole: 

Alle vedtakene for elevene i ordinære klasser på Dyrløkkeåsen inneholder opplysninger om 

omfanget angitt i årstimer og uketimer. Vedtakene er fattet for ett skoleår av gangen.  

 

Vedtakene inneholder også informasjon om at elevene skal følge læreplan i grunnleggende 

norsk for språklige minoriteter. Når det gjelder organisering av opplæringen står det i 

vedtakene at opplæringen skal foregå i liten gruppe.  

 

Etter vår vurdering er opplysningene i vedtaket om omfang, læreplan og organisering av 

den særskilte språkopplæringen tilstrekkelige til å oppfylle det rettslige kravet.  

 

Fylkesmannens konklusjon  

Drøbak skole 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder opplysninger om omfanget av opplæringen.   

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder opplysninger om organiseringen av 

opplæringen, og om hvilken læreplan elevene skal følge. 

 

Dyrløkkeåsen skole  

Det rettslige kravet er oppfylt for vedtakene som gjelder elever i ordinære klasser.  

 

 

Rettslig krav 12 

Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen (RefLex 4.6) 

 

Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i opplæringen, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til 

å følge ordinær opplæring på skolen. Før skolen overfører eleven til å følge ordinær opplæring, 

må skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Dette gjelder rettigheter 

for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Drøbak skole 

I egenvurderingen svarer rektor nei på om skolen fatter enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring. Hun opplyser at skolen skriver fra og med dato og til og med dato i vedtaket. I 
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intervjuet opplyste rektor derimot at de fatter vedtak om opphør dersom eleven etter 

kartlegging skal avslutte språkopplæringen.  

 

I kommunens rutine for underveiskartlegging for elever med særskilt språkopplæring er vedtak 

om opphør nevnt slik: «Husk vedtak ved opphør av tilbudet!». Resten av rutinen handler i 

hovedsak om hvilke kartleggingsverktøy skolene skal bruke. Rutinen viser til rutine for «Felles 

saksbehandlingsregler». Den rutinen handler imidlertid om saksgangen for spesialundervisning. 

Kommunen har for øvrig mange maler for skolenes saksbehandling, men ikke en for vedtak om 

opphør.  

 

Tidsperioden i skolens vedtak tilsvarer omtrent ett skoleår. Kravet til vedtak opphør av særskilt 

språkopplæring gjelder i de tilfeller eleven skal overføres til ordinær opplæring før vedtakets 

varighet er utløpt. Selv om den særskilte språkopplæringen planlegges gjennomført over et 

skoleår, vil det sannsynligvis være noen elever som ikke har behov for opplæring hele skoleåret. 

En praksis der elevene gjennomgående overføres til ordinær opplæring ved overgangen til nytt 

skoleår, vil ikke være i samsvar med lovens intensjon. Særskilt språkopplæring er ment å være 

en overgangsordning til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær 

opplæring. 

  

Fylkesmannen har ikke fått eksempler på enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. 

Etter vår mening gir kommunes rutine i liten grad veiledning til skolene når det gjelder kravet til 

vedtak om opphør. Til tross for at rektor har korrigert sitt svar, er vi av den oppfatning at det 

ikke er sannsynliggjort at slike vedtak blir fattet.  

 

Dyrløkkeåsen skole 

Rektor svarer ja på spørsmålet i egenvurderingen, men har verken begrunnet eller dokumentert 

dette. Rektor opplyste i intervju at skolen ikke hadde fattet slike vedtak på det tidspunktet da 

egenvurderingen ble besvart, men at skolen vil gjøre det.  

 

Vi har mottatt et vedtak om avslutning av særskilt språkopplæring. Vedtaket er fattet i 

september 2018, og det er vist til elevens individuelle plan for skoleåret 2017/2018. Det 

fremstår for oss som om dette gjelder avslutning av språkopplæring i forbindelse med 

overgangen fra et skoleår til det neste. Siden vedtakene er fattet for et skoleår, er et slikt 

vedtak unødvendig.  

 

I alle de fire vedtakene om særskilt språkopplæring for elever i ordinære klasser er det opplyst 

at samtlige elever har blitt kartlagt 25. mai 2016. Som nevnt over gjelder vedtakene for 

skoleåret 2017/2018. Formålet med kartlegging underveis er å sikre at elevene blir overført til 

ordinær opplæring så snart språkferdighetene er tilstrekkelige. Fylkesmannen vil understreke at 

særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning. Dersom elevenes norskferdigheter ikke 

har blitt kartlagt siden mai 2016 vil skolen ikke ha grunnlag for å vurdere om elevene skal 

overføres til ordinær opplæring.  

 

Elevene i innføringsklassen skal ha også ha vedtak om opphør av den særskilte språkopplæring 

når de har fått tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring på skolen. Fordi 

skolen ikke fatter vedtak om innvilgelse av særskilt språkopplæring for disse elevene, får de 

heller ikke vedtak om opphør av språkopplæringen.  

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at skolen ikke har sannsynliggjort at de 

har en praksis som sikrer at det avdekkes om elever som får tilstrekkelige norskferdigheter 
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til å følge ordinær opplæring. Det er derfor heller ikke sannsynlig at skolen har en praksis 

som sikrer at det blir fattet vedtak om opphør når det er aktuelt å overføre elever til ordinær 

opplæring i løpet av vedtaksperioden.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt for Drøbak skole.  

Det rettslige kravet er ikke oppfylt for Dyrløkkeåsen skole. 
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6. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

Rettslig krav 13 

Kommunen (skoleeier) skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i 

opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig 

system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene. Dette følger av 

opplæringsloven § 13-10. 

 

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold, 

egne risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. For at et system skal være 

forsvarlig, må det være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift. 

Systemet må også sikre at det blir satt i gang tiltak som er tilstrekkelige til å rette opp i 

slike forhold. Nedenfor har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at 

systemet skal være forsvarlig i samsvar med opplæringsloven § 13-10.  

 

Rettslig krav 13.1  

Skoleeier må skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring og spesialundervisning (RefLex 2.3 og 2.7) 

Skoleeier må sørge for å ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan 

vurdere om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter. Informasjonen som 

blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i regelverket på det området som 

skal vurderes.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger       

Frogn kommune er organisert i to nivåer, med rådmann og to kommunalsjefer øverst. 

Enhetsledere, for elleve ulike enheter, utgjør neste nivå. Skolesektoren er en egen enhet, og 

enheten består av enhetsleder og en grunnskolekoordinator. Denne organiseringen er ny fra 

september 2017. Rektorene er delegert myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning 

og særskilt språkopplæring, samt behandle klager på vedtak om spesialundervisning.  

 

Kommunens forsvarlige system var ikke tema i tilsynet med forvaltningskompetanse i 2016, 

men de dokumentene vi mottok og kommunens redegjørelse er relevante når vi i dette 

tilsynet vurderer kommunens system.  

 

I forbindelse med tilsynet i 2016 sendte kommunen inn nye rutiner og maler for 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Kommunen redegjorde både for hva de 

hadde gjort for å rette brudd på regelverket, og hva de ville gjøre videre for å sikre riktig 

saksbehandling. I redegjørelsen fremkommer det blant annet at det skulle være en årlig 

gjennomgang av saksbehandlingsregler med skoleledere og kontoransvarlige, og at dette 

skulle gjøres på en temadag med workshop i februar hvert år. Formålet skulle være å sikre 

kunnskap om, og lik praktisering av, riktig bruk av regelverk, rutiner og dokumenter. I 

tillegg skulle det være en årlig kontroll av rutiner og maler i august/september.  

 

Skoleeier har i egenvurderingen opplyst at Frognskolen har rutiner og skjemaer for arbeidet 

med alle typer vedtak, og har vist til dokumentene Fylkesmannen fikk tilsendt etter forrige 

tilsyn. Skoleeier har videre opplyst at temaet er oppe to ganger i året der skoleeier møter 

kontoransvarlig, og på rektormøte. Skjemaer med eksempeltekster/forklaringer ligger felles 

for skolene i sak/arkivsystemet. Skoleeier opplyser videre at de ikke har direkte tilgang til 
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elevmappene og at de ikke går inn i vurderinger for hver enkelt elev, men at de ser på 

systemet. Ansvaret for detaljene er delegert til skolene, og skoleeier kommer inn i bildet 

«når problemer oppstår».  

 

Begge rektorene har i egenvurderingene svart at skoleeier ikke skaffer seg informasjon om 

skolenes praksis om enkeltvedtak. En av rektorene har opplyst at alle enkeltvedtak legges 

inn i sakarkiv 360, og at skoleeier ikke har tilgang til elevmapper. Det er også opplyst at 

vedtak diskuteres i nettverk.   

 

I intervjuene opplyst skoleeier at de benytter systemet «1310.no», og vi har mottatt 

årshjulet med oversikt over oppgaver, frister og ansvarlig. Det fremkommer her at 

enhetsleder er ansvarlig for årlig gjennomgang av rutiner og skjemaer for vedtak, samt en 

workshop om rutiner for vedtak.  

 

I intervjuene beskrev skoleeier og rektorene også hvilke møtepunkter og nettverk de har. 

Dette omfatter blant annet rektormøter hver tredje uke, skoleledermøter tre ganger i 

halvåret og skolebesøk to ganger i året. Utdrag fra referater fra møtene det siste året viser 

at tilpasset opplæring og spesialundervisning har vært tema flere ganger. Rutiner for vedtak 

om spesialundervisning har også vært tema på skolebesøk våren 2018. Enhetsleder 

opplyste at hun har lest enkeltvedtak på skolebesøkene. Rektor på en av skolen har opplyst 

at skoleeier ikke har gått gjennom vedtak så langt. Vi legger derfor til grunn at dette 

foreløpig ikke er en innarbeidet rutine.  

 

Fylkesmannen ser at kommunen og skolene jobber aktivt med tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. Når det gjelder særskilt språkopplæring er dette ikke omtalt i noen av 

referatene vi har mottatt.  

 

Det er flere arenaer hvor enhetsleder og grunnskolekoordinator møter rektorene, og det 

synes også som om det er tett kontakt utenom disse arenaene. Selv om det eksisterer 

møtearenaer hvor rutiner for enkeltvedtak er tema, og hvor skoleeier kan få informasjon om 

skolenes praksis, er det vårt inntrykk at det er lite systematisk oppfølging av kvaliteten på 

skolenes saksbehandling. Det arbeidet som gjøres fra skoleeiers side synes å være på et 

overordnet nivå, og i liten grad kontroll av om skolens enkeltvedtak faktisk er i tråd med 

regelverket og kommunens rutiner og maler.  

 

Kommunens rutiner og maler om spesialundervisning og særskilt språkopplæring kan til en 

viss grad sikre riktig og lik praksis ved skolene i kommunen. Dokumentasjonen 

Fylkesmannen har mottatt i forbindelse med tilsynet viser imidlertid at kommunen ikke 

kontrollerer om disse brukes og følges.  

 

Skolene har for eksempel sendt inn ulike maler for enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring, og de er forskjellige når det gjelder hvilke opplysninger enkeltvedtaket skal 

inneholde. Som omtalt under rettslig krav 11 er det kun vedtakene for elever i ordinære 

klasser ved Dyrløkkeåsen skolen som inneholder tilstrekkelige opplysninger om omfang, 

læreplan og organisering av den særskilte språkopplæringen.   

 

Etter vår vurdering innhenter ikke kommunen informasjon som kan gi grunnlag for å 

vurdere kvaliteten på skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring. Slik informasjon er helt sentral for at kommunen skal ha mulighet til å 
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vurdere om skolenes praksis er i samsvar med regelverket. At vi har avdekket brudd på 

regelverket i dette tilsynet viser at skoleeier ikke har innhentet og vurdert skolenes vedtak.  

 

Fylkesmannen konkluderer på denne bakgrunn med at kommunen ikke skaffer seg 

informasjon om skolenes praksis knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.  

 

 

Rettslig krav 13.2 

Skoleeier må vurdere skolenes praksis opp mot regelverket (RefLex 2.10) 

Skoleeiere må bruke informasjonen de innhenter om skolenes praksis, til å vurdere om 

praksisen er i samsvar med opplæringsloven med forskrift. Skoleeier må vite hvilke krav 

regelverket stiller på ulike områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr at 

skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig regelverkskompetanse. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger  

I egenvurderingen har skoleeier på dette spørsmålet opplyst at erfaringer deles på «nevnte 

samlinger», og at det jobbes med for eksempel et generelt case. Kommunens advokat har 

også møtt skoleledere og kontoransvarlig for gjennomgang. En av rektorene har svart at de 

har rutiner for oppfølging av forvaltning i nettverk for kontoransvarlige og rektorer.   

 

Vi konkluderte ovenfor med at skoleeier ikke skaffer seg relevant informasjon om skolenes 

praksis knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Dette 

innebærer at skoleeier heller ikke har grunnlag til å vurdere praksisen ved skolene.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.  

 

 

Rettslig krav 13.3 

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket 

(RefLex 2.11 og 2.12) 

Skoleeier må sette i verk egnede tiltak for å rette opp skolenes praksis når praksis ikke er i 

samsvar med regelverket. For at tiltak skal være egnet og gi varig endring, må de være 

innrettet slik at de bidrar til at bruddet ikke skjer på nytt. En årsak til brudd på regelverket 

kan være at skolene ikke har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En annen årsak kan 

være at de mangler kompetanse i å anvende regelverket i skolehverdagen. Skoleeier må i 

slike tilfeller vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å øke kunnskapen eller å øke 

kompetansen. 

Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i 

samsvar med kravene i regelverket, slik at endringene blir reelle og varige. Dette betyr at 

skoleeier både må hente inn informasjon om at tiltak blir iverksatt, og at de virker i samsvar 

med intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det gjeldende området 

er blitt i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger  

I egenvurderingen har skoleeier opplyst at den følger opp at skolene har endret praksis 

gjennom erfaringsdeling, og sjekk av at skolene følger felles maler. Også på dette 

spørsmålet er det vist til at rutiner og forvaltningspraksis to ganger i året oppe i ulike 

nettverk. Skolefaglig møter kontoransvarlig jevnlig, enhetsleder har jevnlig samtaler med 

rektorene og det er tema på skoleledermøtene.  

 

Vi konkluderte ovenfor med at skoleeier ikke skaffer seg informasjon om, og vurderer, 

skolenes praksis knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 

Dette innebærer at en eventuell praksis som ikke er i tråd med regelverket dermed heller 

ikke blir rettet opp.  

 

Fylkesmannen viser i denne forbindelse til tilsynet i kommunen i 2016. Når vi i tilsynet i 

2018 finner igjen noen av de samme feilene, viser det at de tiltak som ble iverksatt etter 

forrige tilsyn ikke har vært tilstrekkelige og/eller egnede for å korrigere praksis som ikke har 

vært i samsvar med regelverket.   

 

Rektor ved Drøbak skole har for eksempel opplyst at skolen skal begynne å bruke 

forhåndsvarsel for vedtak om særskilt språkopplæring fra skoleåret 2018/2019. På bakgrunn 

av at det forrige tilsynet ble avsluttet i begynnelsen av 2017 mener vi at skolens 

saksbehandling skulle ha vært korrigert fra forrige skoleår. Det samme gjelder Dyrløkkeåsen 

skoles praksis når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring for elever i 

innføringsklassen. På dette området er saksbehandlingen like mangelfull som sist. I tillegg 

har Dyrløkkeåsen skoles vedtak om spesialundervisning de samme feilene som sist når det 

gjelder opplysninger om spesialundervisningen.   

 

På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at skoleeier ikke sørger for varige 

endringer når skolenes praksis bryter med regelverket. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.  

 

 

Rettslig krav 13.4 

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp 

praksis (RefLex 2.13) 

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte å kunne vurdere om 

skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Videre må skoleeier også innhente nok 

informasjon til å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er 

tilstrekkelig informasjon, vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av 

informasjonsinnhentingen. Dette krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra alle 

områder som er regulert av regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at praksis 

ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å få avklart 

dette.  

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektivt 

system som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier 

foreta gode vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært 

brudd på regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier har 
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utarbeidet få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke 

kompetansen i forståelse og bruk av regelverket.  

Skoleeier må også i sine vurderinger legge stor vekt på kontroll av områder der manglende 

etterlevelse av regelverket kan få store konsekvenser for elevene. Basert på slike 

avveininger av sannsynlighet og konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor 

omfattende skoleeier skal kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom brudd på 

regelverket foregår over lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil ikke 

skoleeiers risikovurderinger og system være forsvarlig. 

Å ha et system betyr at skoleeier må arbeide systematisk og kunne dokumentere og 

begrunne de valg og prioriteringer som skoleeier har gjort. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger  

Skoleeier har i egenvurderingen svart at «der vi ser annen praksis går vi dypere inn i 

temaet med skolen». Skoleeier mener de plukker opp ujevnheter i skolenes praksis gjennom 

møter og jevnlige gjennomganger av rutiner og skjemaer for å sikre god praksis.  

 

Fylkesmannen har ovenfor konkludert med at skoleeier ikke skaffer seg informasjon om 

skolenes praksis når det gjelder enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring. Vi har også konkludert med at skoleeier ikke sørger for varige endringer 

når skolenes praksis bryter med regelverket. Dette innebærer at skoleeier heller ikke 

innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.   

 

Fylkesmannens samlede konklusjon om forsvarlig system, 

jf. opplæringsloven § 13-10 

Selv om kommunen har en oversiktlig skolesektor med få skoler, er de møtearenaene 

kommunen har ikke egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift. Systemet 

er i tillegg i liten grad dokumentert.  

Etter Fylkesmannens vurdering har ikke Frogn kommune et forsvarlig system for å vurdere 

om kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven blir oppfylt når det gjelder enkeltvedtak 

om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Dette medfører at kommunen heller 

ikke foretar en vurdering av skolenes praksis eller sørger for endringer dersom praksisen 

bryter med regelverket.  
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7. Frist for å rette brudd på regelverket 

 

Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 13 rettslige krav, og vi har i kapitlene 3, 4, 

5 og 6 konstatert brudd på regelverket.  

I denne rapporten gir vi Frogn kommune frist til å rette bruddene, jf. kommuneloven § 60 d. 

Frist for å rette er 11. mars 2019. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen 

en erklæring om at bruddene på regelverket er rettet, og en redegjørelse for hvordan de er 

rettet.  

Dersom bruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et 

eventuelt pålegg om retting vil har status som enkeltvedtak og vil kunne klages på, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI.  

Følgende pålegg kan bli aktuelle å vedta etter utløpet av fristen:  

 

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, jf. kapittel 3 

1. Frogn kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Dyrløkkeåsen skole og Drøbak 

skole oppfyller forvaltningslovens krav til forhåndsvarsel og begrunnelse, jf. 

forvaltningsloven §§ 16, 24, 25 og 27.  

 

Frogn kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

- Dyrløkkeåsen skole varsler elever og foresatte før skolen fatter enkeltvedtak om 

særskilt språkopplæring for elever som skal gå i innføringsklassen  

 

- Drøbak skoles vedtak om særskilt språkopplæring inneholder begrunnelse for vedtaket  

 

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. kapittel 4 

2. Frogn må sørge for at Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole i vedtak om 

spesialundervisning oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4m jf. forvaltningsloven § 2 

og kap. IV og V.  

 

Frogn kommunen må i denne forbindelse se til at: 

 

- Drøbak skoles enkeltvedtak for elever i ordinær klasse, i tillegg til innhold og omfang    

av spesialundervisningen og kompetansekrav, inneholder presise nok opplysninger om 

organisering 

 

- Drøbak skoles enkeltvedtak for elever i avdeling Regnbuen, i tillegg til omfang og    

kompetansekrav, inneholder presise nok opplysninger om organisering og 

tilstrekkelige opplysninger om innhold  

 

- Dyrløkkeåsen skoles enkeltvedtak, i tillegg til innhold og kompetansekrav, inneholder 

presise nok opplysninger om omfang og organisering 

 

- Drøbak skoles enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder begrunnelse for 

eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering 
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Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, jf. kapittel 5 

3. Frogn kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Drøbak skole og Dyreløkkeåsen 

oppfyller opplæringsloven § 2-8 og forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.   

 

Frogn kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

- Dyrløkkeåsen skole fatter enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for elever som skal 

gå i innføringsklassen  

 

- Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole fatter enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen 

 

 

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd, jf. kapittel 6 

4. Frogn kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at 

kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning av 

enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven    

§ 13-10. 

 

Kommunen må i denne forbindelse:  

 

- skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring  

- vurdere skolenes praksis opp mot regelverket 

- sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

- innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis 

 

 

 

8. Kommunens frist for å rette 

Som nevnt i kapittel 7 har Frogn kommune fått frist til å rette de bruddene på regelverket 

som er konstatert i denne rapporten.  

Fristen for å rette er 11. mars 2019.    

Frogn kommune har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

10. desember 2018 

 

Ingeborg Heltzer Anderssen  Mette Hallan   
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Vedlegg: dokumentasjonsgrunnlag  

 

• Egenvurdering om forvaltningskompetanse fra skolens ledelse med følgende vedlegg: 

o Drøbak skole: 

- mal for forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning 

- mal for samtykke til at det fattes enkeltvedtak om behov for 

spesialundervisning 

- mal for enkeltvedtak om spesialundervisning 

- mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

- mal for forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring 

o Dyrløkkeåsen skole: 

- mal for forhåndsvarsel om spesialundervisning for skoleåret 2017/18 

- mal for samtykke til at det fattes enkeltvedtak om behov for 

spesialundervisning 

- mal for henvisning av barn/elev til pedagogisk-psykologisk tjeneste 

- mal for enkeltvedtak om spesialundervisning 

- mal for vedtak om særskilt språkopplæring 

- mal for samtykke til at det fattes enkeltvedtak om behov for grunnleggende 

norsk/tospråklig fagopplæring 

- mal for forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring 

 

• Dokumentasjon vedrørende elever med vedtak om spesialundervisning: 

o Drøbak skole: 

- henvisninger til PPT  

- sakkyndige vurderinger  

- forhåndsvarsler om vedtak om spesialundervisning 

- samtykke til at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning 

- vedtak om spesialundervisning 

- vedtak om avslag på spesialundervisning 

 

o Dyrløkkeåsen skole: 

- henvisninger til PPT  

- sakkyndige vurderinger  

- samtykke til at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning 

- vedtak om spesialundervisning 

 

• Dokumentasjon vedrørende elever med vedtak om særskilt språkopplæring: 

o Drøbak skole: 

- vedtak om særskilt språkopplæring 

 

o Dyrløkkeåsen skole: 

- samtykke til at det fattes enkeltvedtak om behov for særskilt språkopplæring  

- forhåndsvarsel om vedtak om særskilt norskopplæring 

- enkeltvedtak om særskilt språkopplæring  

 

• Egenvurderinger om skoleeiers forsvarlige system uten vedlegg: 

o Frogn kommune 

o Drøbak skole 

o Dyrløkkeåsen skole 
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• Tilleggsdokumentasjon: 

o Frogn kommune: 

- svar på tilleggsspørsmål fra Fylkesmannen 

o Drøbak skole: 

- svar på tilleggsspørsmål fra Fylkesmannen 

o Dyrløkkeåsen skole: 

- svar på tilleggsspørsmål fra Fylkesmannen 

 

 

• Dokumenter mottatt i forbindelse med tilsynet i 2016:  

o Brev fra Frogn kommune av 20.desember 2016 med ti vedlegg 
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KONTROLLUTVALGET I  

FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 10.12.18  

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. 

Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyre 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 januar FIKS KU 22.1.18 KST 12.3.18 

2. Aktivitetsplan   FIKS Oppdateres etter hvert møte  

3. Utvalgets strateginotat Fornyes årlig FIKS   

4. Møteplan     

 (mandager kl. 14:00)  FIKS Møteplan 1.halvår 2019: 

21.1 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

4.3 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

29.4 – Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

27.5 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

 

Møteplan 2.halvår 2019: 

26.8 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

28.10 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

2.12 – Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 

 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført 

6. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo 

Airport, Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Eva Jorun Bækken Haugen 

Knut Erik Robertsen 

Øyvind Solli 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

Bjørn Magne Birkeland 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

Helge Gert Simonsen 

 

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap 2017  Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

 Kommunens årsberetning 2017  Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

 Revisjonsberetning for 2017 15.4 KPMG  KU 14.5.18 KST 11.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS KU 14.5.18 KST 11.6.18 

8. Drøbak Frogn Idrettsarena KF     

 Årsberetning 2017  Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

 Årsregnskap 2017  Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

 Revisjonsberetning for 2017 15.4 KPMG KU 14.5.18 KST 11.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS KU 14.5.18 KST 11.6.18 

9. Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai/juni  Rådmann KU 27.8.18 (orienteringssak)  

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Sept./Okt. Rådmann KU 29.10.18 (orienteringssak)  

10. Rapporter fra revisjonen:     

 30.04.18 (perioden 01.05.17 – 30.04.18) Mai  KPMG KU 14.5.18  

 31.10.18 (perioden 01.05.18 – 31.10.18) Nov  KPMG   

 Revisjonsplan 2018 August  KPMG KU 29.10.18  

 Kurs og opplæring fra revisor Mars  KPMG  KU 5.3.18, KU 14.5.18, KU 29.10.18  

11.  Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 

 

KST 5.12.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Etikk og habilitet  Deloitte KU 22.1.18 KST 12.3.18 

 IKT – Sikkerhet og drift  Deloitte KU 22.1.18 KST 12.3.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:  FIKS   

 Helse og omsorg  KPMG KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 27.8.18 – Prosjektplan 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

KU 10.12.18 – FR rapport 

 Investeringsbeslutninger/prosjektstyring  KPMG KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 27.8.18 – Prosjektplan 

KU 10.12.18 – FR rapport 

 

 Follo landbrukskontor (felles prosjekt)  FDR KU 10.12.18 – FR rapport  

14. Forvaltningsrevisjon 2019:     

 Selvkost  FIKS KU 10.12.18 – Tema  

 Tidlig innsats og forebygging oppvekst  FIKS KU 10.12.18 – Tema  

15. Oppfølging av tidligere FR-prosjekt:     

 PP-tjenesten 

 

3.10.17 og 

3.4.18 

Rådmann KU 9.10.17 

KU 14.5.18 

KST 11.6.18 

 «Saksbehandlersaken» 19.6.18 Rådmann   

 Etikk og habilitet (2017)  Rådmann KU 10.12.18  

 IKT – sikkerhet og drift (2017)  Rådmann KU 10.12.18  

16. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 KST 31.10.16 

17. Kjøp av revisjonstjenester     

 a) Regnskapsrevisjon (RR)     

 Konkurranseutsetting (2 + 1 + 1) 2019 FIKS KU 10.12.18  

 b) Forvaltningsrevisjon (FR)     

 Konkurranseutsettes hvert år  FIKS KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 14.5.18 – Valg av forvaltningsrevisor 2018 

KST 11.6.18 

18. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS KU 28.8.17, KU 9.10.17, KU 27.8.18  

 Byggesaksbehandlingen i kommunen Mai Rådmann KU 27.11.17 – Følges opp mai 2018,  

KU 29.10.18 – Etterspørres  

KU 10.12.18 – Orientering gitt i møte  

 

 Bemanning / bruk av velferdsteknologi  Rådmann KU 10.12.18 – Forespørsel om en orientering  
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